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Rektor
Hans Vangsgaard Hansen, privat 97 42 98 58.

Rektors stedfortræder, ledende inspektor: 
Gordon Albøge.

Personaleinspektor:
Jørgen Vestergaard Jacobsen.

Pædagogisk inspektor:
Karl Kristian Højberg.

Undervisningsmiddelinspektor:
Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen.

Informationsinspektor:
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Skemalægger: Tove Lund.

Pædagogisk råds formandsskab:
Gudmund Bager (formand), Elisabet Christensen 
(næstformand), Birgitte Tofthøj (sekretær).

Samarbejdsudvalg: Hans Vangsgaard Hansen, 
Gordon Albøge, Ingolf Ravn, Elisabet Christensen, 
Helene Knap, Birthe Hansen, Flemming Rasmus
sen, Else Lauritsen.

GL tillidsrepræsentant:
Ingolf Ravn, Jane Leth Nielsen (suppleant).

Studievejledere:
Jens Erik Engelbrett-Olsen, g., Lonni Gelsdorf, hf, 
g., Jes Chr. Jessen, g., hf. Jane Leth Nielsen, hf, g., 
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Skolebestyrelsen 1995/96:

Valgt af forældre: Claus Christensen (formand), 
Jens Kabell og Lisbeth Bangsbo Andersen. 
Forældresuppleant Birthe Leth Nielsen.

Valgt af elever: Bjørn Hermansen, 2.p,
Louise Sig Jensen, 3.y
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Valgt af TAP: Inge Petersen.

Udpeget af amtet: Svend Blæsbjerg.
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Jens Nørby Ebbensgaard.
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Velkommen til Holstebro Gymnasium og HF-kursus

Årsskrift 1996 viser nogle af det sidste års højdepunkter og giver samtidig nogle udvik
lingstendenser for de næste skoleår.

Til nye elever, der kommer til skolen, skal der hermed bydes hjertelig velkommen. Vi 
håber, du får en god og udbytterig tid på skolen, og at du hurtigt vil finde dig til rette.

Holstebro Gymnasium er en stor skole med mange forskellige aktiviteter foruden den 
almindelige skolegang. I årsskriftet kan du se, hvad der er foregået det sidste skoleår. Jeg 
håber, du herved får inspiration til at præge skolen i de år, du går her.

Årsskriftet er også skolens sidste hilsen til de elever, der forlader os. Tak for en god tid og 
held og lykke i fremtiden.

Hans Vangsgaard Hansen
rektor

Elevrådet

Irene Jørgensen. Loa Mulvad.

Velkommen til Holstebro Gymnasium. En ny tid i dit liv begynder. 
Du vil her på Holstebro Gymnasium og HF-kursus få mange gode 
oplevelser blandt kammerater og lærere.

Gymnasiet og folkeskolen har naturligvis nogle ligheder, men her 
vil du også lære at stå på egne ben. Du vil lære at tage stilling og give 
udtryk for din holdning. Kort sagt: Du vil blive betragtet som et selv
stændigt menneske, det kræver til gengæld engagement og tolerance 
fra din side.

I elevrådet får du mulighed for at sætte dit præg på skolen. Elev
rådets største opgave er at lytte til elevernes idéer og ønsker. En an
den vigtig ting er at samarbejde med lærerne.

Hermed ønsker vi dig held og lykke med din uddannelse på Hol
stebro Gymnasium og HF.

Irene Jørgensen l.p og Loa Mulvad l.w



Dimissionen 23. juni 1995

Ved dimissionsfesten, der af pladshensyn var delt i to, 
tog skolen afsked med 104 hf’ere og 214 gymnasie
elever.
Det er en festdag  for hele skolen, men især for dimitten
derne og deres pårørende.
Traditionen tro begyndte dimissionen med en fælles
sang, før hovedpunktet - rektor Hans Vangsgaard Han
sens personlige overrækkelse af eksamensbeviset til 
hver enkelt elev. Efter endnu en fællessang holdt rektor 
sin dimissionstale.
Han tog i år udgangspunkt i et citat af journalisten og 
forfatteren Georg Metz:

„Det foruroligende kvalitetsbegreb, som forudsætter 
tvivl og indebærer, at bedømmeren og forvalteren af det 
pågældende område, hvori den skal udøves, også tør 
fremsige tvivlen, har ikke megen plads i dag“.

Rektor overrækker eksamensbeviser i festsalen.

De glade smils dag.

Rektor fortsatte derefter:
„Kvalitet...... man ved hvad det er, og man ved alligevel 
ikke, hvad det er. Tydeligvis er der nogle ting, der er 
bedre end andre, men når man prøver at definere, hvad 
kvaliteten består i, så går det hele fløjten. Man taler om 
ingenting. Hvad pokker er kvalitet?“

Det var rektors håb og tro, at den uddannelse, som di
mittenderne netop havde afsluttet, havde været præget 
af kvalitet - og dermed gjort dem godt rustet til deres 
fremtidige liv.

Senere i talen nævnte rektor, at kvalitet i høj grad 
handler om at kunne og at turde stille de rigtige, farlige 
spørgsmål til sig selv og andre i fremtiden. Også det 
fremtidige samfund havde en væsentlig plads i dimis
sionstalen. Rektor henviste til den engelske sociolog 
Anthony Giddens’ beskrivelse af „risikosamfundet“ 
som en ny samfundstype, der præges af menneskers in
dividuelle valg i langt højere grad end i dag.
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Stillet over for risikosamfundet betonede rektor, at di
mittenderne ville have brug for ånd:

„Det der først og fremmest kræves af jer i en risiko
betonet, angstfyldt fremtid er ånd. Jeg håber og tror, den 
udvikling I har gennemgået her på skolen har givet jer 
kraft til at leve det udfordrende liv, der nu ligger foran 
jer. Jeg håber og tror, at I har fået dynamisk kraft til at 
mærke jer selv, til at forholdejer tiljer selv og til at blive 
jer selv. Ånd er en kombination af følelse og viden og 
også vilje.

I skal mærke jer selv og træffe jeres eget valg. Det kan 
betyde, at I forkaster noget af jeres bagage, men det kan 
vi, jeres forældre og venner, leve med“.

Rektor understregede til sidst betydningen af ånd, 
som det væsentligste våben vi besidder, når uret, ufred 
og krig skal bekæmpes. Atomkrig, som var tidligere 
liders trusselsbillede, er nu afløst af et meget mere vir
keligt trusselsbillede: de mange lokale og regionale kon
flikter og krisesituationer i det tidligere så fredelige 
Europa.

Før han dimitterede eleverne „fra skolen til livet“ 
læste rektor et digt af Leif Hjernøe: Fare og ingen Fred, 
hvorfra følgende er næstsidste strofe:

Våbnene skal skræmme os 
derfor er den største fare 
- den værste trussel 
blandt de utroligt mange 
- og som det af den grund 
især gælder om at klare 
at vi skulle give op 
af frygt for at blive bange!

Efter underholdning ved skolens kor holdt en repræsen
tant for dimittenderne en tale. For hf’erne talte Paw Dal- 
gaard, 2n. For gymnasieeleverne talte Anette Grønbæk, 
3z.

Carl-Johan Severins mindefond

Vi uddelte i 1995 for 14. gang Carl-Johan Severins min
delegat.

Vi har nu støttet ialt 31 af vores elever i forbindelse 
med studieophold i udlandet.

Også denne gang var der mange kvalificerede ansøgere, 
og legatbestyrelsen uddelte 2 portioner å 1.000 kr.

Carl-Johan Severins Mindefond

Hvert år uddeles 1-2 legatportioner af Carl-Johan Severins mindefond, der er oprettet i 1981, til studierejse
formål.

Legatportionerne tildeles efter ansøgning fra nuværende og tidligere elever og studerende ved Holstebro 
Gymnasium og HF-kursus. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af den studierejse, der søges om 
tilskud til. Legatbestyrelsen, der består af skolens historielærere og rektor, beslutter derefter på grundlag af 
ansøgningerne, hvem der skal modtage årets støtteportioner.

Ansøgningsfristen er 15. april, hvorefter legatportionerne uddeles i forbindelse med dimissionen.

3



En portion blev tildelt Rikke Baunbæk Krogsgaard, stu
dent 1992, nu på kunsthåndværkerskolen i Kolding. 
Formål: Studieophold på designskolen „Chambre Syn- 
dicale“ i Paris.

En anden portion blev tildelt Karin Jakobsen, HF- 
eksamen 1992, nu stud.mag. i koreansk. Formål: Studi
eophold ved universitetet i Seoul, Korea, hvor hun skal 
studere koreansk.

Boggaver uddeles ved dimissionen.

Legater og boggaver
Af købmand N.A. Bro og hustru Pauline Marie, født 
Riis’s mindelegat uddeltes 6 portioner på hver 8.000 kr.

I 1965 oprettede lærer Anders Riis et mindelegat til 
ære for sine forældre og testamenterede en betragtelig 
formue til dette formål. Fundatsen bestemmer, at legatet 
gives til dimittender, der har ydet en særlig indsats på 
skolen. Det gives til 3 studenter og 2 hf’ere efter indstil
ling fra skolens lærere og rektor. Den sidste portion til
falder en flittig og god kammerat, som årets dimittend
hold udpeger af sin midte.

Kurt Roald Skovsted, 3x, modtog den portion, som 
gives efter indstilling fra dimittenderne til en „flittig og 
god kammerat“.

De øvrige fem portioner tildeltes efter indstilling af 
lærerne tre studenter: Jacob Buris Andersen, 3a, Vinni 
Bøgelund Jensen, 3a, Tanja Haugaard, 3c, og to hf’ere: 
Dana Laura Marinescu, 2o, og Ole Navntoft Pedersen, 2q.

Boggaver
Skolen uddeler hvert år ved afslutningen en række bøger 
som gaver fra ambassader, foreninger m.v.

Boggaver fra Foreningen Norden tildeltes Heidi Gra- 
versen, 2p.

Bogcentrets boggaver tilfaldt Jeppe Bauer Carlsen, 2r 
og Mette Nygaard, 3b.

Boggaverne fra Holstebro Museum tilfaldt Hans Hen
rik Hjermitslev, 3d, og Allan Olsen, 2o.

Fra Alliance Francaise blev der givet boggaver til 
Jacob Buris Andersen, 3a, og Stine Munk, 3z.

Fra den tyske ambassade blev der givet boggaver til 
Rikke Løkke Borg, 3u, Kamilla Fiedler Christiansen, 
3w, Karin Heidemann Carlsen, 3y og Ann Iversen, 2p.

Fra Det italienske Kulturinstitut blev der givet bog
gave til Anja Winterberg, 3a.

Fra russiskfaggruppen blev der givet boggave til Ditte 
Tschenka Leimand, 3x.
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Fra biologifaggruppen blev der givet boggave til Kurt 
Roald Skovsted, 3x.

Fra matematikfaggruppen blev der givet boggave til 
Søren Møller Hansen 3w.

Hvordan styres skolen?
Hvem bestemmer hvad?

Ringkjøbing Amtskommune
Afholder udgifter til:
• undervisningsmaterialer
• lønninger
• om- og nybygninger

Undervisningsministeriet
• bestemmer pensum og eksamenskrav
• udfærdiger eksamensopgaver
• bestemmer hvilke fag gymnasieeleverne 

skal til eksamen i
• godkender forsøg
• giver retningslinjer for undervisningen

Gymnasiets bestyrelse
• formidler samarbejde mellem skole og hjem
• træffer beslutning vedr. budget, fagudbud m.v.

Rektor
• har den daglige ledelse af skolen
• er ansvarlig for, at gældende bestemmelser overholdes

Inspektorerne
• rektor uddelegerer opgaver og kompetence til ledende 

inspektor, der er rektors stedfortræder, og fire andre in
spektorer, der er ansvarlige overfor rektor vedrørende 
deres funktionsområder.

Elevråd og Pædagogisk Råd
• virker rådgivende i forhold til rektor.

Elevrådets arbejde ledes af to formænd, en fra gymna
siet og en fra hf. Eleverne vælger 2 repræsentanter til 
skolens bestyrelse og 4 repræsentanter til 3 af skolens 
faste udvalg.
Pædagogisk Råd vælger et formandsskab, formand, 
næstformand og sekretær, der forbereder Pædagogisk 
Råds møder og udarbejder referat. Pædagogisk Råd 
vælger medlemmer til skolens faste udvalg, samar
bejdsudvalget og bestyrelsen.

Samarbejdsudvalget
• behandler dagsorden for bestyrelsesmøder
• afgiver indstilling til rektor vedr. interne stillinger
• drøfter alle forhold af betydning for arbejdspladsen

Faste udvalg
• Det bærende element i skolens ledelses- og organisa

tionsstruktur er de faste udvalg, der er knyttet til de fire 
inspektorers funktionsområder: pædagogisk udvalg, 
personaleudvalget, undervisningsmiddeludvalget og 
informationsudvalget. De faste udvalg træffer beslut
ning i de løbende sager og kan nedsætte arbejdsgrup
per til konkret arbejde.

Hans Vangsgaard Hansen, rektor

Skolens lokaler og bygninger

Også i det forløbne skoleår er der sket mange reparatio
ner og forbedringer. Bl.a. er alle vinduespartier blevet 
fuget om, alle defekte sålbænke udskiftet og utætte tag
områder repareret. I foråret har barakkerne fået en større 
omgang. Af ændringer kan nævnes, at der i festsalen er 
monteret to døre ud til det fri, af hensyn til udluftning. 
En udvidelse af lærerværelset har givet 33% flere sidde
pladser ved bordene i det „gamle“ lærerværelse og en 
ny, lys opholdsafdeling i forbindelse med gårdhaven.

En „bøn“ til alle elever og ansatte: Pas godt på jeres 
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skole, folk udefra roser dens standard og atmosfære i 
høje toner.

Efter normal undervisnings ophør benyttes skolens 
lokaler af mange andre end dens lærere og elever. For at 
give et indtryk af aktiviteternes mangfoldighed i skole
året 1995-96, nævnes her:

Andre brugere af vore lokaler

Flemming Rasmussen, Skolebetjent

Holstebro svømmeklub Toldvæsenets Idræts
Voksenpædagogisk forening
Center - Ringkøbing Amt HG - Holstebro
Amtscentralen Gymnastikforening
DGI-vestjysk Set. Jørgens Skole
aspiranthold Måbjerg Idrætsforening
Ringkøbing Amts Parnassos
Regnskabskreds Div. korarrangementer
Holstebro Kommunes GL
Dagplejeformidling Kursusafdelingen,
HK, Holstebro Tamilsk badminton
Pinsekirken, Holstebro Venstres opstillingsmøde
Akvarel malerne Foreningen af menig
Vestjysk Gymnastik hedsrådsmedlemmer
forening Opstillingsmøde vedr.
Holstebro Firmaidræt bispevalg
Sisu Holstebro Taekwondo-
HH 90 klub - landsstævne
Hol stebro-Li ndtorp Holstebro Ungdomsskole
faldskærmsklub (åbent hus) RASO - Ringkjøbing
Holstebro Skiklub Amts Symfoniorkester
Tirsdagsklubben vue
KFUM Volley Pigespejdernes tambour-
KFUM Badminton korps - landsstævne
KFUM Basket
KFUM kammeratskabs
aften

Fra skolens hverdag
Blokdage

En almindelig skoledag med 6-7 lektioner i forskellige 
fag kan godt virke meget uoverskuelig og splittet for ele
verne. De traditionelle lektioner på 45 minutter kan også 
gøre det svært at fordybe sig i detaljer. En række fag har 
ofte behov for mindre lokale ekskursioner og dette bety
der, at der må aflyses timer i andre fag.

For at håndtere nogle af disse problemer har vi i dette 
skoleår gennemført et forsøg med blokdage.

I en periode på 7 uger før efterårsferien har det nor
male fredagsskema været helt ombrudt. Teknikken har 
været den, at det fag, en klasse skulle have i første lek
tion fredag, fik lov til at brede sig over 7 timer den første 
blokfredag. Den efterfølgende fredag var det så en an
den af dagens lektioner, der bredte sig over en hel dag, 
og således fremdeles i 7 uger.

Disse blokdage har givet fagene mulighed for at til
rettelægge undervisningsforløb, der strakte sig over en 
hel dag. Mange af fagene benyttede dagen til små eks
kursioner ud af huset, andre fag benyttede lejligheden til 
at arrangere specielle temadage eller afviklede forsøgs
forløb, hvor der var god tid til fordybelse.

Forsøget er blevet evalueret af både lærere og elever. 
Meningerne har naturligvis været delte, men erfarin
gerne har været så gode, at forsøget også vil blive gen
nemført næste skoleår.

Fourpartite

1 1989 indgik Ringkjøbing Amt i et samarbejde med 
Hertfordshire County i England om et internationalt 
samarbejdsprojekt for gymnasieelever. Dette mundede 
ud i, at gymnasierne i Ikast og Holstebro i 1994 blev in
viteret til at deltage i projektet, der samme år fandt sted 
i Hertfordshire.
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Projektet, der på dette tidspunkt hed Tripartite, var 
igennem 10 år blevet afholdt på skift af de engelske, 
franske og tyske deltagere. Med Ringkjøbing Amts ind
træden i projektet blev det meget naturligt omdøbt til 
Fourpartite. Hensigten med projektet er via et interna
tionalt samarbejde at udføre konkrete projekter af tek
nisk og praktisk karakter.

De deltagende elever og lærere kommer fra skoler i 
regionerne Rheinland-Pfalz i Tyskland, Hertfordshire 
County i England, Bourgogne i Frankrig og Ringkjøbing 
Amt i Danmark.

I 1994 deltog 6 elever fra Holstebro Gymnasiums 
datalogihold og 6 elever fra Ikast Gymnasium samt 2 
lærere. Fra de andre lande deltog ligeledes 12 elever fra 
hver region.

Eleverne arbejdede i grupper med én fra hvert land i 
hver gruppe. Arbejdet gik ud på at løse nogle åbent for
mulerede projektopgaver. Årets 4 projekter havde alle 
edb som overordnet tema. En gruppe skulle arbejde med 
at få datamater til at styre robotter og pumper for at 
blande kemiske væsker. En anden gruppe arbejdede med 
et CAD-CAM projekt; opgaven gik ud på at konstruere 
overdelen til en lille selvkørende bil. Den tredje gruppe 
skulle lave et samlebånd til samling af bilens dele. Den 
sidste opgave gik ud på at lave en datamatstyret sorte
ring af genbrugsflasker og dåser.

I 1995 blev projektet afholdt i Frankrig. Temaet var 
udarbejdelse af udfordringsspil, Jeu de Mareile & Jeu de 
Defis. De minder om mølle og dam og kinaskak. Ele
verne skulle designe spillene. Brikker og plader skulle 
udformes, og maskinerne, der skulle udføre arbejdspro
cessen, skulle programmeres. Der skulle laves grave
ring, programmering af pakning i æsker, og der skulle 
designes et logo til Fourpartite Projektet i 1995.

I 1996 var Ringkjøbing Amt vært for projektet. Der 
var valgt 2 temaer, som eleverne skulle arbejde med: et 
vindmølleprojekt og et projekt om et rensningsanlæg. 
Grunden til at disse temaer blev valgt er, at vi i Danmark 
har særlige traditioner inden for miljøteknologi og alter

native energikilder. Da projekterne skal indeholde et 
praktisk islæt valgte projektledeme at inddrage lærere 
fra HTX-uddannnelserne på de tekniske skoler i Her
ning og Holstebro.

Ole Thinesen

Kunstproj ektet
Dronningens gobeliner
Da Dronning Margrethe fyldte 50 år fik hun af en kreds 
af danske virksomheder, erhvervsorganisationer og 
fonde en meget speciel fødselsdagsgave. Gaven bestod 
af 17 store gobeliner med Danmarks historie som tema 
til ophængning i riddersalen på Christiansborg.

Til at udføre udsmykningsopgaven valgte man male
ren og billedhuggeren Bjørn Nørgård.

Der er tale om en af de største udsmykningsopgaver 
herhjemme, og i alt består gaven af 11 store og 6 mindre 
gobeliner på i alt 270 m2. De største er næsten 4 meter 
høje og op til 7 meter brede. Gobelinerne væves på den 
gamle hæderkronede gobelinmanufaktur i Paris, Les 
Gobelins. Den teknik, der benyttes, er stort set som den 
var i 1600-tallet. Der benyttes kun håndkraft og specielt 
indfarvede garner, som Bjørn Nørgård har farvesat.

Siden Bjørn Nørgård for 6 år siden fik opgaven over
draget, har han færdiggjort sine skitser og løbende sendt 
dem til væverne i Frankrig. Skitserne - de såkaldte karto
ner - er omhyggeligt farvelagte tegninger i præcis den 
størrelse, som de færdige gobeliner vil få. Kartonerne 
lægges direkte på væven og rulles ud, som arbejdet skri
der frem.

Det forventes, at gobelinerne er færdige til ophæng
ning på Dronning Margrethes 60-års fødselsdag.

Bjørn Nørgård har skabt et helt usædvanligt kunst
værk i en meget personlig streg. Der er tale om en fro
dig, fantasifuld og fabulerende fortolkning af Danmarks 
historie. Den betydning, gobelinerne kan få for vores hi
storieopfattelse, kan sammenlignes med 1800-tallets
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Casper 3. c.

store nationalhistoriske skildringer. Men Bjørn Nørgård 
lægger sig ikke i halen på en utidssvarende national
historisk tradition. Tværtimod giver han sit helt eget, frit 
sammensatte, svar på, hvordan den nationale fortid, 
samtid og fremtid skal skildres i dag, og han provokerer 
herigennem beskueren til at tage stilling til såvel egen 
samtid som en række forbindelseslinjer og sammen
hænge på tværs af afgrænsede tidsperioder.

Det er lykkedes Holstebro Gymnasium at få en aftale 
i stand med Bjørn Nørgård, som går ud på, at 4 af forar
bejderne til gobelinerne, de såkaldte kartoner, skal op
hænges i gymnasiets festsal. Her skal de hænge frem til 
årtusindskiftet, hvorefter de sammen med de øvrige vil 
blive endeligt ophængt på Det nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg Slot.

Keramikfrisen

I forbindelse med ophængningen af gobelinerne har Hol
stebro Gymnasium bedt Bjørn Nørgård og hans hustru 
Lene Adler Petersen om at udforme en stor keramisk 
frise til permanent udsmykning af gymnasiets vandrehal. 
Frisen vil blive 24 meter lang og måle 2,30 m i højden.

Motiverne til keramikfrisen er hentet fra den danske 
litteraturhistorie. Frisen skal være en billedfortolkning 
af karakteristiske episoder i fire store danske forfatteres 
liv og kunst. De fire, som kunstnerparret har valgt at fo
kusere på, er: salmedigteren Nicolai Frederik Severin 
Grundtvig (1783-1872), eventyrdigteren Hans Christian 
Andersen (1805-1875), filosoffen Søren Kierkegaard 
(1813-1855) og forfatterinden Karen Blixen (1885-1962).

Frisen udformes som relieffer, der vil blive bundet 
sammen af en gennemgående ornamentik af buer og søj
ler. Et trappeforløb på alle reliefferne skal medvirke til 
at skabe rum og dybdeoplevelse.

Projektet er under udarbejdelse og vil blive afsløret 
successivt i løbet af de kommende år.

Efter planen skal portrættet af Grundtvig afsløres i 
juni 1996.

Ole Thinesen

Kunstudstillinger

Vi har også i år kunnet vise en række spændende udstil
linger på gymnasiet. Kunstbiblioteket Ovalen åbnede 
skoleåret med en udstilling af dansk grafik og maleri. 
Derpå fulgte Gymnasiernes Vandreudstilling, som i år 
bød på billeder af kunstneren E. Bille Christiansen. Vi 
har også nydt godt af et nyt, spændende initiativ fra Hol
stebro Kunstmuseum, som udsendte vandreudstillingen 
„Vestjylland hvad nu?“, hvor 30 vestjyske kunstnere gav 
deres meget forskellige svar i en stor udstilling af male
rier, skulpturer mv. Derpå fulgte Henrik Hadsunds farve- 
stærke, abstrakte, danske landskaber. Fra det danske skif
tede scenen til en ganske anden kultur, nemlig den al-
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banske, hvor Petraq Pappa viste grafik, som motivmæs
sigt bedst kan karakteriseres som moderne fortolkninger 
af traditionel albansk kunst. Årets sidste udstiller var 
Erik Lagoni Jacobsen i serien Dansk Grafik. Lagoni 
Jacobsens motivverden er stærkt præget af inspiration fra 
antikken, men i Lagonis litografier er de antikke skulptu
rer sat ind i forladte landskaber og ødelagte byer som 
samler sig til en nærmest romantisk, poetisk surrealisme.

Herudover har vi fået en permanent udstilling på 
gymnasiet. Vi har taget forskud på ophængningen af 
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens Gobeliner og 
ophængt tryk af samtlige 11 kartoner.

Frivillig billedkunst

Også i dette skoleår har en række af skolens elever be
nyttet sig af tilbuddet om - ganske gratis - at udfolde de
res kreativitet ved at tegne, male, lave lerkrukker, skulp
turer, støbe bronzefigurer osv.

Merete Bohl

Musiklivet på Holstebro Gymnasium 
og HF

Der er på skolen rige muligheder for at dyrke musik. 
Først og fremmest er der naturligvis den obligatoriske 
musikundervisning i Ig og Ihf. For mange elever er det 
en god oplevelse igen at møde faget musik på skemaet - 
et fag, som ofte er meget anderledes, end eleverne har 
forestillet sig, og som omfatter både praktisk musik
udøvelse - i form af sang og sammenspil - og musik
kundskab, hvor man beskæftiger sig med mange for
skellige stilarter inden for den uoverskueligt store mu
sikverden. Ved forskellige lejligheder samler vi alle 
eleverne fra den obligatoriske musikundervisning til 
nogle fællesopgaver - i år i forbindelse med juleafslut
ningen og til skolens forårskoncert.

Der er mulighed for at vælge musik på hf-tilvalg, og 
gymnasieeleverne kan vælge faget på mellemniveau 
eller på højt niveau.

Også i fritiden tilbyder skolen mange musikaktivite
ter. Skolen har i mange år haft et stort kor, som hvert år 
deltager i en række spændende arrangementer i og uden 
for Holstebro, hvor sangerne får lejlighed til at møde an
dre kor og samarbejde med dem og evt. professionelle 
musikere om større opgaver, både klassiske og rytmiske; 
men også på „hjemmefronten“ er koret aktivt og kan 
hvert år høres ved flere lejligheder på og uden for sko
len. Koret øver hver tirsdag i 8. og 9. lektion.

Gennem en del år har vi desuden haft et bigband, hvor 
elever, som spiller et instrument, kan få lejlighed til at
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Alle elever har mulighed for at synge i skolens kor.

prøve kræfter med numre fra det klassiske bigband- 
repertoire - Count Basie, Duke Ellington o.a. - men i ar
rangementer, som er tilpasset musikernes færdigheder. 
Også skolens bigband optræder ved forskellige lejlighe
der i årets løb - undertiden sammen med kor og elever 
fra den obligatoriske musikundervisning - og kan f.eks. 
høres ved både forårskoncert og skolens forårsfestival, 
undertiden også ved skolens fester. Alle er velkomne - 
der fordres ikke store forudsætninger.

Elever, som spiller et „klassisk“ instrument, har vi i år 

ikke haft mulighed for at give et fast tilbud om sam
menspil, men når det har været muligt, er der blevet 
dannet et lille klassisk orkester. Således kan man ofte 
høre et til lejligheden sammensat orkester akkompag
nere Bachs „Jesu bleibet meine Freude“ til juleafslut
ningen. Ét år spillede et tilsvarende orkester „Les Lan
ciers“ til 3g’s store afslutningsfest.

Eleverne har også mulighed for på egen hånd at låne 
musiklokalerne efter skoletid, så de kan øve sammen i 
grupper, og dette tilbud benytter mange sig heldigvis af,
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Der er rige muligheder for at dyrke musik på skolen.

således at vi ved flere lejligheder har mulighed for at 
høre de mange forskellige grupper, som opstår på tværs 
af klasser og hold. Vi har f.eks. haft skolefester, hvor en 
del af musikken blev leveret af „os selv“.

Vi håber med disse linier at have givet et indtryk af de 
mange forskelligartede musikaktiviteter, vores skole by
der på året igennem, og også at vi har givet kommende 
elever lyst til at deltage i en eller flere af disse - vi glæ
der os til at se og hørejer!

Skolens bigband

Holstebro Gymnasiums Bigband har i sin niende sæson 
haft en glædelig stor tilgang af nye musikere, efter at 
mange af „de gamle“ tog eksamen i sommeren 95. Vi 
har derfor i år en stor cornet/trompetgruppe, en stor saxo
fongruppe, en enkelt tværfløjte, en enkelt basun samt 
naturligvis rytmegruppe.

Vi øver ca. hver anden torsdag i 8. og 9. lektion i 
lokale 315, og repertoiret består overvejende af numre 
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hentet fra det „klassiske“ bigband-repertoire fra 30’erne 
og 40’eme.

Som altid medvirker orkestret ved skolens forårskon
cert og ved forårsfestivalen i april måned.

Orkestret er åbent for nye medlemmer også fra næste 
skoleår, og der er absolut ingen grund til at holde sig til
bage, selvom man ikke har spillet i årevis. Goethes ord 
om, at øvelse gør mester, er måske store i denne sam
menhæng, men man bliver i hvert fald bedre i årets løb, 
og det er stimulerende for spillelysten at komme til at 
spille sammen med andre.

Mange af dette års musikere kan vi også glæde os 
over næste år, men vi byder nye musikere velkomne, når 
vi starter den nye sæson i skoleåret 1996/97.

Musiklærerne

Frivillig idræt

Fodbold
Deltagelsen i den årlige turnering mellem gymnasierne 
fra Ringkøbing, Morsø, Thisted, Lemvig, Struer og Hol
stebro resulterede denne gang i hjembringelsen af to po
kaler, idet både pigerne og drengene vandt. Pigerne 
måtte igennem en semifinalekamp mod Risskov Amts
gymnasium, hvor de dog måtte se sig slået. Drengene 
gik direkte videre til finalestævnet i Odense og sluttede 
på en tredieplads.

Indendørsturneringen havde igen pæn tilslutning af 
såvel pigehold som drengehold. Finalekampene blev af
viklet på Forårsfestivalen, og vinderholdet blev et kom
bineret hold fra 2hfpq.

Volleyball
I år prøvede vi at leve op til tidligere tiders successer i 
skoleturneringen og sendte 2 2hf og 3g-hold afsted, men 
både drenge- og pigeholdet måtte se sig slået i de indle
dende runder, som foregik i Thisted. Klasseturneringen 

har også i år været et pænt tilløbsstykke for de fleste 
klasser. Finalen, der traditionen tro afvikles sammen 
med forårsfestivalen, resulterede i sejr for lo.

Vores EDB

Skoleåret 1995/96 startede med den helt store udvidelse 
af vores edb-net. Vi fik edb-stik i studieområderne og 
rundt om i lokalerne, vi fik en hurtig forbindelse ud til 
Internettet, vi fik CD-ROMer på nettet. Udvidelsen fik 
vi takket være den elektroniske klasse og gradvist har 
hele skolens edb-miljø fået gavn heraf.

Vi har sat en snes PCere op i studieområderne og på 
biblioteket, og de har alle adgang til søgninger på Inter
nettet og på CD-ROM. På CD-ROM har vi encyklo
pædier mv.; særlig meget brugt er CD-ROMen Zapp til 
Europa, som indeholder en masse data om EU. Inter
nettet bruges også rigtig meget, og vi måtte i løbet af året 
fordoble kapaciteten. En del har brugt Internettet til stile 
og store opgaver, mens andre endnu kun er ved at af
prøve mulighederne.

Det generelle programmel er fortsat baseret på Word
Perfect tekstbehandling, QuattroPro regneark og Corel- 
Draw tegneprogram. De nyeste PCere har installeret den 
nyeste WordPerfect Office pakke. Vi har desuden ca. 
100 fagprogrammer.

I løbet af skoleåret har vi forøget mulighederne for at 
vise edb-demonstrationer for en hel klasse og for endnu 
større forsamlinger. Vi har nu to laserkanoner og fem 
34” skærme. Tre af dem er sat på et rullebord sammen 
med en PC, for at det er muligt at køre dem rundt i klas
serne.

Hver bruger har sit eget login-navn og sit eget lager
område på edb-nettet. Alle i første års klasserne har fået 
20 timers introduktion til anvendelse af vores edb-ud- 
styr. Næsten alle bruger edb til afleveringsopgaver ol., 
og stadig flere integrerer regneark og illustrationer i 
tekstbehandlingen.
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/ august 1995 fik den første elektroniske klasse, Iw, en bærbar computer.

Det daglige arbejde med pasning af udstyr, med installa
tion af nyt programmel og udstyr samt med vejledning af 
brugere varetages af datavej lederne. Vi er godt tilfredse 
med den opbakning, vi får fra brugerne, f.eks. 
med hurtige fejlmeldinger de ret få gange, hvor 
noget udstyr ikke fungerer af den ene eller an
den grund. Hver eftermiddag har vi åbent hus i 
det ene datalokale, hvor vi hjælper med tekst
behandling, tekniske problemer med disketter, 
overvejelser omkring anskaffelser af eget edb
udstyr, virus-problemer på hjemmecompute
ren og andre edb-spørgsmål.

Frede Dybkjær

Forsøg med elektronisk klasse

Som den ene af kun to gymnasieklasser i 
Danmark er Iw på Holstebro Gymnasium & 
HF udpeget til et forsøg med moderne infor
mationsteknologi. Alle elever i klassen - og 

deres lærere - har en bærbar IBM-computer 
til rådighed og udstyr der muliggør elektro
nisk post og opkobling på Internettet.

Formålet med forsøget er i videst muligt 
omfang at afprøve den elektroniske informa
tionsteknologi i klassens daglige undervis
ning og i elevernes og lærernes hjemmefor- 
beredelse.

Forsøget skal belyse de fremtidige behov 
for ændringer i fagenes indhold og teknologi
ens indflydelse på pædagogik og arbejdsfor
mer - i forlængelse heraf også mulige omlæg
ninger af prøver og eksaminer.

For at forsøgsresultaterne kan få videst 
mulig effekt, er der aftalt en grundig rappor
tering af forløbet i 1 w. Der skal bl.a. udarbej
des en rapport for hvert semester gennem 
hele forsøgsperioden (1995-98), således at 

andre skoler og offentligheden kan få indblik i og vur
dere de ændringer der sker på grund af computernes ind
tog i gymnasieundervisningen.

Koncentration ved den bærbare computer, der bruges både i skolen og hjemme.
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Der er lagt vægt på at samtlige fag såvel som klassens 
studievejledning deltager, således at alle aspekter af 
gymnasieundervisningen kan belyses i løbet af de tre år 
forsøget varer. Men i erkendelse af at alting nok ikke 
lykkes første gang, har projektdeltagerne aftalt at for
søget skal gentages med en ny matematikerklasse i det 
kommende skoleår, og muligvis en tredje klasse i skole
året 1997-98.

Projektdeltagere i forsøget med elektronisk klasse er 
Holstebro Gymnasium & HF, Undervisningsministeriet, 
Ringkjøbing Amtskommune, Tele Danmark og IBM 
Danmark. Novell Danmark har doneret PerfectOffice 3.0 
og netprogrammel til server og trådløse basisstationer.

Desuden har en række firmaer stillet programmer og 
udstyr til rådighed for forsøget.

Holstebro Gymnasium & HF har nu sin egen hjem
meside på Internettet.
Adressen er:
http://www.snet.uvm.dk/gym/hogym/hogym.htm

Steen Grønlund Andersen

Elly-Heuss Schule, Wiesbaden, Tyskland. Lycée Prof. 
Privé Notre Dame, La Ferté-Bernard, Frankrig. Århus 
Købmandsskole, Danmark. Copsewood College, Palla- 
skenry, Irland.

Klasserne arbejder med 3 emner i løbet af skoleåret. 
Det første er en „Personal Profile“, hvor eleverne for
tæller om sig selv, deres skole og den egn de bor i.

De to andre emner har i år været:
l)What role do sport and music play in the lives of 

young people in your area?
Compare your findings with information from at least 
one other country in Europé.

2 ) What are the main causes of environmental pollution 
in your area?
Are these problems local or are they shared by other 
countries in Europe?

Projektet fortsætter i næste skoleår, med de samme part
nerskoler, men med nye klasser, og med nye emner.

Mette Ny vold

European Studies Programme

I dette skoleår har Holstebro gymnasium for første gang 
deltaget i European Studies Programme, som er et pro
jekt til fremme af kommunikation og samarbejde mel
lem skoleklasser i Europa. I grupper på omkring 6 del
tagende skoler arbejder eleverne med fælles emner og 
udveksler informationer og synspunkter med hinanden. 
Kommunikationen forgår fortrinsvis via edb (elektro
nisk post), men almindelig post og fax kan også anven
des.

Arbejdssproget er mest engelsk, men kan også være 
tysk og fransk.

I dette skoleår har den elektroniske klasse, 1 w, delta
get i projektet. Vores samarbejdsskoler er:

St McNissi’s College, Garron Tower, Nordirland,

Fællessamlinger og 
fællesarrangementer

Fællessamlingerne er et af skolens vigtigste kommuni
kationsorganer. Her har rektor, studievejledere, elever, 
lærere og skolens forskellige udvalg mulighed for at vi
derebringe meddelelser af interesse for hele skolen. Fæl
lessamlingerne har i det forløbne år været afholdt ugent
ligt, med tre korte og en lang udgave om måneden. De 
korte fællessamlinger har kun været til meddelelser, 
mens de lange har indeholdt underholdende indslag af 
forskellig art samt fællessang under ledelse af musik
lærerne.

I løbet af skoleåret afholdes desuden et antal fællesar
rangementer på tværs af skoleskemaet.

Fællesarrangementer kan være for hele skolen eller 
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for dele af skolen. De er omlagt undervisning, hvor der 
er mødepligt. Arrangementerne tilrettelægges af et un
derudvalg under pædagogisk udvalg, der består af to 
lærere og to elever (en fra gymnasiet, og en fra hf). I 
■skoleåret 95/96 har der været afholdt følgende arrange
menter:

September
Koncert „Klaver for 20 fingre“, med Dana Laura Mari
nescu (tidligere elev) og hendes mor Angela Marinescu.

Oktober
Teaterforestilling „Først bliver man jo født“, med Hvid
ovre Teater.

Lysbiliedforedrag „Around the World in 80 Minutes“, 
med Torben Kragh-Jørgensen.

Maj 3.u.

November
Kunstneren Bjørn Nørgaard præsenterede skolens kunst
projekt: Dronningens gobeliner.

Februar
Rock Comics: The History of Rock’n Roli. Arrange
mentet blev aflyst på grund af snestorm, og er udsat til 
næste skoleår.

Marts
Politikertræf om EU-konferencen.

Teaterforestilling „En lejlighed“ med gruppen Fabula 
(som består af elever som går på skolen).

Desuden har der i marts måned været ophængt en 
plancheudstilling „1791 - Mozarts Sidste År“.

Mette Nyvold

PNYX

PNYX er bladet for eleverne på Holstebro Gymnasium 
& HF. I PNYX kan du læse såvel vittige som seriøse ind
slag fra både redaktionen (der består af elever, som har 
indvilliget i at hjælpe med produktionen af bladet) og 
menige elever, der blot vil ytre sig omkring aktuelle em
ner. Hvis du vil have abonnement på PNYX skal du hu
ske at være opmærksom i starten af året, hvor sedler, 
hvorpå du skal skrive dit navn, vil blive sendt rundt i 
klasserne.

På redaktionens vegne 
Casper Thomsen, 2w

Elevrådet

Et godt grundlag for elevrådets virke og arbejde er først 
og fremmest skabt på baggrund af elevernes engage
ment og interesse i skolens dagligdag. Da elevrådet be
står af en elev fra hver klasse, er det muligt for alle at få 
indflydelse.
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Elevrådet består af en lang række meget forskellige 
udvalg, hvis arbejde vedrører alt lige fra skoletrøjer og 
studenterhuer til medbestemmelse i skolens bestyrelse. 
Hovedsagen for elevrådet er naturligvis at gøre så 
mange elever som muligt tilfredse. Dette kan kun ske 
med elevrådsrepræsentanterne som et godt fundament. 
Demokrati, indflydelse og ansvar er begreber, der kræver 
megen motivation og initiativ fra alle parter. Igen er op
bakning fra eleverne altafgørende.

I dette skoleår har rådet beskæftiget sig meget med at 
få skolens fester til at blive positive oplevelser for alle. 
Det har været spændende og hårdt arbejde. Og vi er nået 
til et resultat, der både har gjort det sjovt at planlægge ar
rangementerne og at afholde dem, når den dag kommer.

For at alle disse store ord skal blive en realitet igen 
næste år, håber vi som formænd at I alle vil hjælpe elev
rådet, så det kan varetagejeres ønsker bedst muligt. Giv 
derfor elevrådet den chance vi synes, det fortjener! Vi 
håber, at I vil støtte rådet og dets arbejde, så vi i fælles
skab kan kæmpe for de ting, eleverne ønsker. For alle, 
der har lyst, er der møde hver uge i hultimen.

Vi ses til en god debat i elevrådet.

Irene Jørgensen lp og Loa Mulvad Iw.

Festudvalget PNA

På Holstebro Gymnasium & HF forefindes et festud
valg, der hedder Parnassos, men bedst kendes som PNA. 
Dette festudvalg har til opgave at arrangere og alholde 
tre fester i løbet af skoleåret og desuden kan man i PNA 
afholde te-aftner, filmklub og hvad der ellers er stem
ning for i udvalget. Det ligger nemlig sådan, at det er 
medlemmerne, der bestemmer hvilke aktiviteter de har 
lyst til at beskæftige deres medstuderende med. PNA er 
en god mulighed for at gøre skoleåret lidt mere spænd
ende, men det kræver tid og stort overskud at planlægge 

og afholde forskellige ting, hvis de skal blive gode, og 
hvis du derfor påtænker at blive medlem af udvalget er 
det en meget god idé at overveje, om du vil lægge noget 
tid i det.

Det er nemlig også PNA der skal sørge for at der bli
ver stillet op før og ryddet op efter hver fest.

Når alt dette kedelige, konkrete, kovalente, kogal- 
skabsagtige, kogekunstlignende arbejde er beskrevet og 
jeg har viftet uhæmmet med min vil-du-nu-også-tage- 
det-sure-med-det søde pegefinger, ville det være ufor
skammet ikke at gøre rede for en helt helt anden side af 
sagen.

PNA er nemlig også sjovt og PNA er en opgave man 
kan vokse med.... , hvis man ikke falder i søvn. Rasmus; 
og det er en god mulighed for at lære nogle mennesker 
at kende på en anden måde. I de to år vi har medvirket, 
har vi erfaret at det giver et godt sammenhold at skulle 
få tingene til at fungere i fællesskab.

Det er med glæde at vi giver PNA vores bedste anbe
faling!!

Hans Bilde Jacobsen, 2o

KFS - Kristeligt Forbund for Studerende

En fordel ved gymnasiet frem for HF er, at man kan 
komme i KFS i 3 år. Vi er en del, der nyder godt af at 
kunne samles i to spisefrikvarterer om ugen, hvor vi 
f.eks. synger sammen, holder en andagt eller får en snak 
om, hvad det egentlig er, vi tror på.

Man får en masse gode venner på tværs af klasserne, 
og vil man gerne møde flere, er der mulighed for at tage 
på lejre. Dette plejer at være nogle af årets højdepunkter, 
og er man blevet rigtig bidt af det, er det sammenlagt 
muligt at være på KFS-lejr ca. en måned om året.

Nogle aftener finder vi på at lave noget sammen. Det 
kan være, at vi spiser sammen, ser film til langt ud på 
natten eller noget helt tredie.

En gang i løbet af året kommer der en lille gruppe
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kristne unge ud på gymansiet for at fortælle om, hvad vi 
tror på, og hvad det er der gør, at en ung studerende tror 
på gud i 1996. De kommer fra et ledertræningscenter 
(LTC), hvor man har mulighed for at søge ind, når man 
er blevet student.

Lene Jensen, 2z

Rejser
Uge 11: terminsprøver og rejser

Uge 11 var en helt usædvanlig uge. Alle 2g klasser og to 
Ihf klasser varpå studierejse. Igogto 1 hf klasser havde 
en hel uge med omlagt undervisning og afgangsklas
serne „hyggede“ sig med terminsprøver.

I år var England det helt store rejseland. Ikke mindre 
end 7 klasser tog turen over Nordsøen. 2b, 2c, 2u, 2x og 
2z, besøgte London-området. 2d og 2y tog turen til Wales. 
De to 1 hf-klasser var i København og endelig var 2w i 
München og 2a i Slovakiet.

Redaktionen har modtaget fotos og rejseindtryk fra 
mange af turene. På siden overfor bringes et udpluk.

Lærerudveksling Holstebro - Poprad

Nu, et halvt år efter jeg var på en uges jobswop i Poprad, 
Slovakiet, står det stadig for mig som et af mine bedste 
og mest lærerige udenlandsophold og hvorfor så det?

Ud fra en snæver faglig betragtning skulle man tro, at 
et Englandsophold ville være mere udbytterigt for en en
gelsklærer, men det spændende i mødet med det frem
mede er netop, at det er hele ens skolehverdag, der bli
ver sat i perspektiv, og altså ikke kun sproget. Det er så
ledes de slovakiske elever, deres forhold til skolearbejde 
og lærere; de slovakiske kolleger, deres forhold til hin

anden og eleverne; og endelig er der de ydre rammer: 
bygninger, inventar, bekendtgørelser, økonomi og poli
tiske forhold.

Og lad det være sagt med det samme: vores fine ydre 
rammer, vores bogkælder og store valgfrihed m.h.t. fag 
er ikke nogen selvfølge. Det samme gælder vores elev
råd, mange frivillige aktiviteter og ikke mindst vores 
forårsfestival, som er noget helt specielt og meget dansk. 
Vi har med andre ord nogle forhold og muligheder, som 
vi både kan være stolte af og bør værdsætte.

Hvis vi dernæst går til eleverne og deres forhold til 
skolen, tegner der sig et noget anderledes billede. De 
slovakiske elever møder velforberedte op til alle timer. 
Om det nu skyldes ydre tvang eller ansvarsfølelse (det er 
nok en blanding), er vanskeligt for mig som udenfor
stående at afgøre, men den alvor og det videbegær, jeg 
mødte, gjorde indtryk. Det slovakiske gymnasium har 
ingen konkurrence og derfor heller ikke brug for at legi
timere sig - viden er pr. definition ønskelig. Gymnasiet 
modtager den mest bogligt mindede fjerdedel af folke
skolens elever og sender heraf størstedelen videre til 
universitetet efter fire år.

Vores elever, derimod, rekrutteres meget bredt og i 
konkurrence med andre skoler. Viden/boglig lærdom har 
for mange elever ikke nogen indlysende værdi i sig selv. 
Endvidere er erhvervsarbejde og fritidsinteresser ikke 
automatisk underordnet skolearbejdet, men konkurrerer 
på lige fod om elevernes tid. Dette ville være utænkeligt 
i Slovakiet, hvor alt underordnes skolen, og erhvervs
arbejde er et ukendt fænomen. Som en HF elev sagde, da 
jeg en tirsdag morgen undrede mig over det ringe frem
møde: „Vi får jo ikke penge for at komme.“ Dette er hel
digvis ikke den generelle holdning blandt vore elever, 
men alligevel nok symptomatisk for nogle. Modsat vore 
slovakiske kolleger har vi et legitimeringsproblem, som 
kun vanskeligt lader sig løse ved pædagogiske tiltag 
som Afel (ansvar for egen læring), undervisningsdiffe
rentiering, evalueringsskemaer eller flere computere.

I december fik jeg et julebrev fra en slovakisk pige, 
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Jana Zaradska, som gerne ville skrive sammen med en 
dansker. Da jeg spurgte i nogle af mine klasser, om det 
kunne have interesse, meldte én elev sig. Hun skulle 
nemlig til Slovakiet til sommer med sin kæreste, og så 
kunne det være rart at have et sted at bo.

Det kan konkluderes, at sammenlignet med Slovakiet 
har vi nogle meget fine rammer, mange muligheder og 
stor frihed. Forhåbentlig er vi som skole og lærere med 
til at fremme værdier som videbegær, åbenhed, tole
rance og medansvar og dermed modvirke den selvtil
strækkelighed, som vi også ser ansatsen til disse år. Set 
i denne sammenhæng tror jeg både lærer- og ikke mindst 
elevudveksling har sin store berettigelse.

Pia Brandbyge

o

Aben skole
Studievejledningen

Studievejledningen på Holstebro Gymnasium og HF 
varetages af Jens Erik Engelbrett (gymn.), Jes Chr. 
Jessen (gymn./hf), Lonni Gelsdorf (gymn./hf), Alice El
sig (gymn.), Gerd Schmidt Nielsen (gymn.) og Jane 
Leth Nielsen (gymn./hf). Formålet med vejledningen er 
at sætte eleverne og kursisterne i stand til med størst mu
ligt udbytte at gennemgå deres uddannelse samt at støtte 
dem bedst muligt i indslusningsfasen og på vejen ud i 
det øvrige uddannelsessystem og erhvervslivet.

Vejledningen er inddelt i henholdsvis en kollektiv og 
en individuel del, således at alle elever/kursister med 
mellemrum undervises f.eks. i studieteknik i klassesam
menhæng, mens der hele skoleåret igennem er åbent for 
mere personlig rådgivning ved henvendelse i studievej
lederkontorets åbningstid eller efter nærmere aftale med 
den enkelte vejleder.

Den kollektive vejledning for lg/lhf omfatter udover 
en indslusningssamtale for alle elever et introduktions

kursus i studieteknik, orientering om valgfags- og til
valgsmuligheder samt en eksamensorientering. Kursist
erne i Ihf introduceres endvidere til studie- og erhvervs
valget. For eleverne i 2g arrangeres der opfølgning af 
studieteknik, introduktion til reglerne vedr. Statens Ud
dannelsesstøtte, fortsat valgfagsorientering samt intro
duktion til studie- og erhvervsvalget. I 2hf/3g fokuseres 
der særligt på orienteringen om den større skriftlige op
gave samt studie- og erhvervsvalget, ligesom der gen
nemføres en orientering om Statens Uddannelsesstøtte. 
Alle elever i afgangsklasserne får tilbud om udarbejdel
sen af en handlingsplan i tilknytning til kommende valg 
af uddannelse og erhverv; i hvilken sammenhæng der 
ligeledes afholdes et kursus i jobsøgning. 1 forbindelse 
med afsluttende eksaminer kan elever/kursister på eget 
initiativ på tværs af klasser og hold være med i eksa
menstræningskurser, der lægges i forlængelse af den 
normale undervisningstid.

For alle elever og kursister ophænges der i eksamens
tiden en vægavis på studievejledemes opslagstavle med 
orientering om reglerne for eksamen og praktiske råd i 
forbindelse hermed.

I forbindelse med orienteringen om uddannelses- og 
erhvervsvalget afholder skolen det såkaldte studie- og 
erhvervsorienterende møde, STORM, hvor eleverne fra 
1/2 hf, 2/3 g samt elever fra både Holstebro Handels
skole og Teknisk Skole får mulighed for at høre om en 
lang række forskellige uddannelses- og erhvervsmulig
heder. Endvidere holdes der en introducerende oriente
ring om højskoleophold.

Holstebro Gymnasium og hf får hvert år besøg af 
mange elever fra folkeskolernes 9.- og 10. klasser. 
Studievejlederne arrangerer introduktionsbesøgene, der 
som regel strækker sig over to dage og giver de be
søgende elever mulighed for både at følge undervisning 
i 1. klasserne og selv at få orientering i enkelte fag. Det 
er det generelle indtryk, at disse orienteringsbesøg er en 
stor succes.

Studievejlederne
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Forårsfestival

Selv om foråret lod vente usædvanligt længe på sig i år, 
afholdt skolen sædvanen tro forårsfestival den sidste lør
dag i april, nemlig d. 27. Det var fortsat så som så med 
forårslunheden, men det afholdt ikke forældre, søskende, 
familie, gamle elever og skolens øvrige venner fra at 
troppe op for at deltage i løjerne, så i løbet af eftermid
dagen nåede tæt ved 1500 børn og voksne inden for 
dørene.

Vejret lagde heldigvis ikke nogen dæmper på aktivi
teterne i den store gård, hvor der blev budt på helstegt 
vildsvin, hjortepølser, antikvariske bøger og en Vester- 
havsbod, hvor der var præmie for på tid at fange flest 
guldfisk med hænderne.

Belært af tidligere år havde kun de færreste spist fro
kost hjemmefra, og det var vist meget klogt, for inden 
døre var der også i år rigeligt med kulinariske fristelser 
som f.eks. moussaka i den græske café, blinis med rus
sisk sekt i den russiske café, lasagne, vafler, forårsruller 
samt et væld af kager fra de øvrige traktørsteder.

Der var en række aktiviteter, hvor man selv kunne 
være aktiv, og de strakte sig fra skattejagt og dukketea
ter hos en børnefødselsdagsgruppe over ansigtsmaling 
til surfing på Internettet sammen med den elektroniske 
klasse.

I festsalen blev der budt på drama af tilvalgsholdet i 
2hf, jazz fra skolens bigband samt kendte sange fra ko
ret Nocturne. I boldspilhallen var der finaler i klassetur
neringen i volleyball og pigefodbold.

Da alle sporene var tjernet efter den festlige eftermid
dag i klasselokaler og fællesområder, blev der dækket 
op til spisning i frokoststuerne, hvor elevrådet om afte
nen havde stablet årets sidste fællesfest på benene. Kon
klusion: Forårsfestival 1996 og den efterfølgende fest 
var - tro mod sædvanen - en succes.

Niels-Jørgen Kjeldgård Knudsen

Mange klasser havde valgt et tema. Udklædningen afspejlede dette.

Eksotisk udklædning og mad.
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Koncentration -

Forårskoncert

Da rektor takkede alle medvirkende for deres indsats, 
sagde han også, at med forårskoncerten plejede foråret 
at komme. Uden for skolens vægge har det vist sig ikke 
at passe, men i de timer vi tilbragte sammen med de mu
sikglade elever og lærere, var foråret helt konkret til
stede. der var livsglæde og energi, engagement og be
gejstring.

Humøret lyste ud af sangerne og de deltagende musi

kere, og man kan virkelig mærke, at alle synes, det er 
sjovt at være med. Der blev gået til den fra skolens kor 
med et par satser fra musicalen Hair. Dernæst blev det 
2hf tilvalgs tur, der fremførte et dejligt Sting-nummer, ja 
der var ligefrem publikummer, der nynnede med.

Som intermezzo spillede tre af skolens elever, der 
dyrker klassisk musik på et mere end amatøragtigt ni
veau, en meget smuk andante for fløjte, violin og klaver 
af Franz Doopier.

Den blev modtaget med stort bifald.
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og nerver, på scenen foran en fyldt festsal.

På Holstebro Gymnasium er der en lang og fin tradi
tion for, at man finder sammen med andre elever og dan
ner bands eller grupper, der får lejlighed til at øve sig i 
skolens lokaler og ved forskellige lejligheder får mulig
hed for at præsentere deres musik. Sådan en gruppe del
tog også denne aften. Den kaldte sig Pangea - det fik jeg 
senere at vide betød: dengang jorden var samlet - og be
stod afen 12-13 mennesker. Der blev spillet smittende 
latin-amerikansk inspireret musik for bongotrommer, 
guitarer, saxofoner, trompeter og sang. Det var flot og 

dristigt gjort. Det var livsbekræftende og varm musik, 
der kvikkede op og virkelig også bragte foråret nær
mere. Bravo.

Videre gik programmet med 2g højniveaus Stevie 
Wonder nummer mod 3g højniveaus Bohemian Rhap
sody af Queen. Her bemærkede jeg en stærk drenge
gruppe, der gav den hele armen. Det var fornemt - og som 
engelsklærer glædede jeg mig over solistens engelsk
udtale, der var forbilledlig.

Endnu en tradition ved forårskoncerten er, at skolens 
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bigband slutter af. Det gjorde det også i år med ligeså 
„fed“ og dejlig klang, som de plejer. Jeg er vild med big
band musik, så jeg nød de gode Neal Hefti numre.

Man skulle til at slutte, og det blev med alle lg og 1 
hf'ere, der sang et medley fra Les Miserables. De så 
koncentrerede og glade ud. Musik er virkelig noget, der 
løfter, fornøjer og frigør energi.

Forleden hørte jeg en lydterapeut sige i radioen, at 
hvis man sang ville det bidrage til, at man fik et helere 
og bedre liv. Det tror jeg endnu mere på efter forårskon
certen - og at dømme efter hvordan publikum sang med 
på Den blå anemone til sidst, er der mange andre, der 
føler det samme.

Lonni Gelsdorf

En foredragsaften i Kursusafdelingen. Karl Kristian Højbergfortæller om „Atlantis

Kursusafdelingen

Målsætningen for Kursusafdelingen er at etablere un
dervisning, foredrag, kurser og studieture, som henven
der sig til elevernes forældre og andre interesserede. Der 
undervises ofte i „det samme“, som der bliver formidlet 
til daglig på skolen, men sammensætningen kan være 
lidt anderledes. Det er skolens lærere, der forestår arran
gementerne, der kan dog suppleres med gæstelærere 
udefra og samarbejde med andre undervisningsinstitu
tioner. Aktiviterne bygger således på, at skolens lærere 
er villige til at stille sig til rådighed med spændende pro
jekter. Det er i stigende grad tilfældet, og der foreslås 
flere projekter, end det er muligt at gennemføre. Det 

skyldes blandt andet, at de mange lærere, der har 
været involveret i Kursusafdelingens aktiviteter, 
synes det er spændende at formidle til nye mål
grupper.

Organisatorisk ledes Kursusafdelingen af in
spektorer og et udvalg på tre lærere, der vælges 
for et år ad gangen. Udvalgets aflønning følger 
normale §24 aftaler.

Økonomisk følger vi fritidslovgivningen, hvor 
Kursusafdelingen er bevilget et årligt fastsat an
tal såkaldte deltagertimer af Holstebro Kom
mune, som har vist sig meget velvillig over for 
vores virksomhed. Desuden har vi nogle aktivi
teter, som ikke kan falde ind under fritidslov
givningen, men som er rent brugerbetalte.

1 skoleåret 1995/96 er der holdt 25 foredrag 
fordelt over varierende emner: litteratur, musik, 
psykologi, biologi, religion, arkitektur og billed
kunst, historie og geografi, myten om Atlantis, 
informationsteknologi. Også dette år bød på en 
operatur til Hamborg. Desuden blev der i tilknyt
ning til en foredragsrække om Firenze og Tos
cana lavet en 8-dages studietur til Firenze i 
påsken.

I forbindelse med en kursusaften om Choko
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lade har vi fortsat det gode samarbejde med Holstebro 
Tekniske Skole, vi startede i efteråret 1993.

Vi indledte i 1994 et samarbejde med den Jyske Opera 
om overværelse af Wagneroperaer 1994-96. Ligesom 
ved turene til Hamborg bliver de enkelte operaer gen
nemgået ved foredragsaftener på skolen før forestillin
gen. Projektet afsluttes med overværelse af hele Ringen 
i september 1996.

Holstebro blandede kor og koret Nocturne drives fort
sat i Kursusafdelingens regi.

Sæsonen skulle have været afsluttet med en aften om 
Bjørn Nørgaard og Dronningens gobeliner. Denne aften 
måtte vi udskyde, da skolen endnu ikke havde modtaget 
de kartoner (forlæggene til gobelinerne), der skal op
hænges i festsalen.

Hele kunstprojektet - Bjørn Nørgaards udsmykning af 
gymnasiets vandrehal og kartonerne i festsalen - vil være 
med til at præge Kursusafdelingens program i de kom
mende skoleår.

Det er i stor udstrækning elevers eller tidligere elevers 
forældre, der kommer til arrangementerne. Der kommer 
dog også mange andre, som ikke har tilknytning til sko
len, og vi ved, at mange er gengangere til vore forskel
lige tilbud.

Lucia Sand Pedersen

Forældrekontakt

Skolen udgiver „Bladet“, der har til formål at informere 
om de aktiviteter, der finder sted på skolen og om sko
lens liv i øvrigt. „Bladet“ udkom i det forløbne skoleår i 
3 numre, der blandt andet indeholdt nogle faste indslag 
i form af „Stafetten“, hvor folk med tilknytning til sko
len inviteres til at udtrykke deres synspunkter på skole
livet. Stafetten sendes videre af den, der netop har bi
draget med et indlæg. Et andet fast indslag har været en 
artikelserie om elever, der har en speciel hobby eller in
teresse. Nogle af bladene er „temanumre“ hvor indholdet 

er koncentreret om et emne, f.eks. „Ny pædagogik“ i april
nummeret. I øvrigt indeholder „Bladet“ reportager fra 
mange forskellige begivenheder i skolens liv, fortæller om 
udvekslings- og samarbejdsprojekter, studierejser m.m., 
og bringer informationer fra skolens administration.

I september holdes et aftenmøde for 1. klasserne, de
res lærere og elevernes pårørende. Et af hovedformålene 
med denne aften er at give de pårørende lejlighed til hur
tigt at træffe klassens lærere og møde klassekammera
terne. Desuden holdes der hvert år i januar samtalemø
der, hvor elever, studerende og deres pårørende på for
hånd kan ønske tid hos de enkelte faglærere.

Kursusafdelingens foredragsrækker og øvrige arran
gementer, der er åbne for alle, giver desuden både elever 
og forældre mulighed for at møde skolens lærere på en 
anden måde.

Skolekomedien, forårskoncerten, forårsfestivalens 
åbent hus arrangement sidst i april er alle arrangementer, 
der giver de pårørende gode muligheder for at få indblik 
i den del af skolens liv, der ligger ud over undervisnin
gen. Endvidere indbydes forældrene ofte til at deltage i 
arrangementer, som de enkelte hold og deres lærere hol
der før og efter studierejser i udlandet.

Endelig skal det understreges, at forældrene altid er 
velkomne til at henvende sig til rektor og studievejle- 
deme.

Lucia Sand Pedersen

Hvor hulen er lampen?

„Hvor hulen er lampen?“ var titlen på årets skolekome
die. Det er en musikalsk komedie, der er skrevet af Finn 
Lyngholm Christensen (tekst) og Carsten Abildgaard 
(musik).

Selv om stykket tager sit udgangspunkt i historien om 
Aladdin og den vidunderlige lampe fra „1001 nats even
tyr“, er det helt anderledes end de foregående.

Nok følges historiens handlingsforløb, men det er i
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En moderne Aladdin.

Mænd og kvinder omkring Aladdin.

meget store træk. Handlingen udspilles i en 
helt anden tid og i et helt andet miljø. Vi er i 
vores århundrede, måske i 1930’eme. Vi er i 
et industrialiseret samfund (måske USA), 
der er præget af kriser på såvel det økonomi
ske som det personlige plan.

Stykket er som nævnt en musikalsk kom
edie. Denne betegnelse dækker over, at der 
både er tale om en musical og en komedie.

En musical, fordi stykket indeholder de 
sædvanlige ingredienser, 10 iørefaldende 
sange, smægtende musikalske temaer, samt 
en „chorus line“ bestående af 8 dygtige dan
sere. En komedie, fordi mange af den traditi
onelle komedies grundbestanddele er med: 
en overskuelig intrige, en letforståelig karak
tertegning, grovkornede og parodiske ind
fald.

I stykket medvirkede ca. 100 elever som 
skuespillere, dansere, kor, orkester og stage- 
crew.

Stykket blev instrueret af Uffe Eiler og 
Finn Lyngholm Christensen. Carsten Abild
gaard stod for den musikalske ledelse. Den 
komplicerede scenografi blev skabt under le
delse af Merete Bohl.

Det var først og fremmest elevernes fan
tastiske engagement, fællesskabsfølelse og 
glæde, der gjorde, at stykket blev en over
dådig succes. Der var tale om store skue
spilpræstationer såvel i store som i små rol
ler, støttet af et utroligt veloplagt kor og or
kester og garneret af de dygtige dansepiger, 
der selv havde skabt koreografien. Stykket 
spillede to aftener for næsten fulde huse, og 
det var i høj grad fortjent, at de medvirkende 
blev hyldet med stående ovationer.

Finn Lyngholm Christensen
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Fremmedsprogede elever

Skolen modtager hvert år et antal elever 
med fremmedsproget baggrund. De deltager 
i forskellige kulturelle udvekslingsprogram
mer og kommer til Danmark som repræsen
tanter for deres land. Familier i og omkring 
Holstebro åbner gerne deres hjem for disse 
unge mennesker.

Ofte deler flere familier værtsskabet, så
ledes at gæsterne kan få et så bredt kendskab 
til dansk hverdag, tænkemåde og kultur som 
muligt.

Skolegangen indledes med en optagelses
samtale, der giver eleven mulighed for at 
præsentere sig og fortælle om specielle ud
dannelsesmæssige interesser og forudsæt
ninger, derefter indplaceres han eller hun i 
forskellige allerede etablerede klasser. Da 
udvekslingseleverne har en anden skole
mæssig baggrund end deres danske kamme
rater, er det ikke usædvanligt, at en frem
medsproget elev bliver optaget i flere klas
ser samtidig.

I skoleåret 95/96 har Holstebro Gymna
sium og hf-kursus haft besøg af Melissa V. 
Quinalha, 2a. Hendes hjemland er Brasilien 
og hun er blevet udsendt gennem Rotary. 
Sarah Kaminski kom fra Vermont, USA, li
geledes gennem Rotary International Ex
change Program og gik i 1 a.

Allerede nu ved vi, at vores skolehverdag 
fra august igen vil blive præget af elever fra 
oversøiske lande.

Jens Erik Engelbrett

Aladdins moder.

Ved hulens indgang.
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Fra skolens kalender
August

09. Skoleåret-begynder. Skolen har i år 224 nye
gymnasieelever, fordelt på 4 sproglige og 4 ma
tematiske klasser, samt 109 nye hf-studerende 
fordelt på 4 klasser.
Ialt har skolen 832 elever, 620 i gymnasiet og 
212 i hf.
I de første dage gennemføres et introduktions
program for de nye elever, afsluttende med the- 
aften.

14. Officiel indvielse af den elektroniske klasse, 
med deltagelse af bl.a. undervisningsminister 
Ole Vig Jensen.

14. Theaften for 1 g og 1 hf klasserne og deres lærere.
16. Der holdes hf-aften for alle hf-elever og deres 

lærere.
23. Kursusafdelingens gennemgang af Wagners

opera Ragnarok.
25. Idrætsdag for alle elever og lærere.
25. Introfest.
27. Kursusafdelingens tur til Wagneropførelse i

Århus Musikhus.

September
04. Elevrådskursus i Klegod.
07. Holstebro Blandede Kor og koret Nocturne star

ter.
11. -16. Fem af skolens lærere deltager i Holstebro 

Kommunes delegation til kulturdage i Brassov, 
Rumænien.

18. Klasseaften for fire nye sproglige Ig klasser.
19. Kursusafdelingens foredragsrække om Skabel

sesforestillinger starter.
21. Skolens kor deltager i amtskorstævne.
26. Klasseaften for fem nye matematiske 1 g klasser.
28. Klasseaften for fire nye 1 hf klasser.

Oktober
02.-05. „Urouge“. Rejser for 3g årgangen.
02. Basiskursus i skr. dansk for Ig.
04. Basiskursus i skr. dansk for Ihf.
05. Fællesarrangement med Hvidovre Teater, der

spiller stykket: Først bliver man jo født.
09. Fællesarrangement. Torben Kragh Jørgensen,

Around the World in 80 minutes, i dias og mu
sik.

09.-13. Besøg af elever fra Vinding, Ulfborg og Vemb.
16.-20. Efterårsferie. 3g italiensk højnivau besøger ven

skabsskolen i Milano sammen med Evald Szew
czyk og Inge Smith.

23 .-27. Besøg af elever fra Birkelundsskolen.
24 .-25. Skolen deltager med en stand under Faglige 

Dage i Musikteatret.
26. Alle gymnasielærere i Ringkjøbing Amt deltager 

i modul 4 edb-kursus i Herning Kongrescenter.

November
02. Kursusafdelingens foredragsrække om 90'ernes

litteratur starter.
06. Kursusafdelingens foredragsrække om psyko

logi starter.
06.-10. Besøg af elever fra Skave Centralskole, Den 

Kristne Friskole, Haderup Centralskole.
08. Operation Dagsværk indsamlingsdag.
09.-11. Elever og lærere deltager i Fourpartite-projektet.
13. -17. Besøg af elever fra Tvis Skole.
15. Kursusafdelingens foredragsrække om elektro

niske medier starter.
16. 2a og 3w har i dansktimen besøg af forfatteren 

Mette Thomsen.
16. Aftenarrangement: Præsentation af skolens kunst

projekt, med deltagelse af Bjørn Nørgaard og 
Lene Adler Petersen.
For personale, elevråd og bestyrelse.

17. Kunstprojektet præsenteres ved et fællesarran
gement for hele skolen.
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20.-24. Besøg af elever fra Sønderlandsskolen.
20.-24. Pia Brandbyge på jobswop i Poprad, Slovakiet. 

Lauren B. Vesilind fra USA (p.t. Poprad) læste 
PBs timer her.

27.-31. Besøg af elever fra Aulum Byskole, Hardsyssel 
Ungdoms skole, Rydhave Ungdomsskole.

29. Rejsefotograf Mogens Stryhn udstiller fotos.
29. Kursusafdelingens foredrag om Verdis opera 

Rigoletto.

December
02.-03. Kursusafdelingens operatur til Hamborg.
04.-08. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
05. „Den større skriftlige opgave“. Opgaveuge for 

3 g starter.
11. -15. Besøg af elever fra Nørrelandsskolen.
14. Pædagogisk eftermiddag for lærerne om lære

processer i 90’erne (AFEL, PEEL).
22. Skolen holder den traditionsrige juleafslutning 

med julehistorie, juletale, oplæsning af jule
evangeliet, musik, sang og dans omkring jule
træet, før juleferien starter.

Januar
08. Første skoledag i det nye år.
15. 1. samtalemøde.
17. 2. samtalemøde.
18. Direkte videokonference mellem de danske og 

franske Fourpartite deltagere.
23. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen.
25. Orienteringsmøde om hf-uddannelsen.
29. Kursusafdelingens kursusaften om Chokolade, i

samarbejde med Holstebro Tekniske Skole, hvor 
kurset finder sted.

30. -06. 2. Opgaveuge for 2hf, hvor den større skriftlige 
opgave skrives.

Februar
12. -16. Vinterferie.

20. Valgfagsaften. Elever og forældre har mulighed 
for at tale med en studievejleder og rektor.

21. Kursusafdelingens foredragsrække om Firenze 
og Toscana starter.

22. Studie- og Erhvervsorienterende møde for hf og 
2-3g.

Marts
05. Kursusafdelingens foredragsrække om Danmark 

og EU starter.

Thor, 3a.
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05. Forårskoncert i festsalen, med deltagelse af sko
lens musikelever, kor, orkestre og samspilsgrup
per.

07. Terminsprøve for 2g.
08. Terminsprøve for 1 hf.
08.-15. Studierejser for Ihf og 2g.: lo i København med 

Birgitte Tofthøj og Paul Cederdorff.
lp i København med Helene Knap og Anette 
Jensen. Iq på endagstur til Noldemuseet, Niebüll 
og Ribe med Anna Maria Eriksen og Lene Sme- 
degaard. 2a i Bratislava med Niels-Jørgen Kjeld- 
gaard Knudsen og Peter Sand. 2b, 2c, 2u, 2x, 2z 
i London med Mogens Dam, Jens Erik Engel- 
brett, Andrée Bouteloupe-Kofoed, Tove Lund, 
Jens Mortensen, Gerd Schmidt Nielsen, Erik 
Sønder, Bjarne Østergaard. 2d og 2y i Wales med 

Dorthe Falsig, Bente Sørensen, Elisabet Chri
stensen og Ole Mehl. 2w i München med Inga 
Kjær og Inge Smidt.

11 .-15. Terminsprøveuge for 3g og 2hf.
11 .-15. Individuelle klasseprojekter i den omlagte uge 

for Ig, med de lærere der ikke er på studierejse.
12 .-15. Arrangementer for Fourpartite-gruppen fra 

Tournus, Bourgogne.
15 .-24. Fourpartite 1996 (European Technology Pro

ject) afvikles.
18 . Fællesarrangement Politikertræf før Regerings

konferencen 1996, med deltagelse af bl.a. uden
rigsminister Niels Helveg Petersen.

29 . Fællesarrangement: Fabulateatret opfører En lej
lighed.

30 .-06. 04. Kursusafdelingens påsketur til Toscana.

Det nye skoleår starter onsdag den 7. august 1996
Lærerne møder kl. 8.00. - Nye elever møder kl. 8.40. - Gamle elever møder kl. 9.40.

Ferieplan 1996/97
1996:
Mandag d. 24. juni til tirsdag d. 6. august:...............................................................................Sommerferie
Onsdag d. 7. august:............................................................................................................. Skolestart
Mandag d. 14. oktober til søndag d. 20. oktober:............................................................ Efterårsferie
Mandag d. 23. december til søndag d. 5. januar:.................................................................... Juleferie

1997:
Mandag d. 10. februar til søndag d. 16. februar:................................................................... Vinterferie
Mandag d. 24. marts til mandag d. 31. marts:...................................................................... Påskeferie
Fredag d. 25. april:............................................................................................................. St.Bededag
Torsdag d. 8. maj:.................................................................................................. Kr. Himmelfartsdag
Mandag d. 19. maj:................................................................................................................. Pinseferie
Mandag d. 23. juni:............................................................................................................. Sommerferie

Skolen er desuden lukket alle lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af ovenstående.
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April
01.-08. Påskeferie.
15. -25. Bibliotekskursus for lg.
16. Kursusafdelingens foredragsrække om Atlantis 

starter.
23. Pædagogisk aften for lærere og elevrådsrepræ

sentanter om evaluering.
25.-26. Skolekomedie: Hvor hulen er lampen?
27. Forårsfestival. Om formiddagen forbereder ele

ver og lærere eftermiddagens arrangement med 
diverse boder og underholdning. Åbent hus for 
pårørende og alle interesserede fra kl. 12-16. 
Spisning og fest for eleverne og skolens perso
nale om aftenen.

Maj
01. Fest for 2hf og deres lærere.
02. Sidste undervisningsdag for 2hf.
03. St. Bededag.
07. Fest for 3g og deres lærere.

08. Sidste undervisningsdag for 3g.
08. Kursusafdelingens gennemgang af Wagners opera

Rhinguldet.
16. Kr. Himmelfartsdag.
17. Sidste undervisningsdag for Ig og Ihf.
20. -24. Alle lg-klasser skriver danskopgave.
21. Mundtlig hf-eksamen begynder.
24. Sidste undervisningsdag for 2g.
27. 2. Pinsedag.
28. Mundtlig eksamen for 3g begynder.

Juni
03. Mundtlig eksamen for l-2g begynder.
11. Kursusafdelingen til Wagneropførelse i Århus 

Musikhus.
19. Sidste eksamensdag.
20. Translokation for 1 -2g og 1 hf kl. 11.00.
21. Dimission. 2hf kl. 8.30. 3g kl. 10.30.
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Skolens afgangselever Majgaard, Troels
Møller, Kirsten Frydendahl

2n
Andersen, Heidi 
Axelsen, Carina 
Bøge, Betina 
Christiansen, Dorthe 
Gravesen, Helle Søndergaard 
Grysbæk, Mette 
Hald, Tanja
Hedegaard, Tina 
Helsinghof, Rikke 
Holm, Claus Sidelmann 
Jensen. Tove Hedevang 
Johansen, Tina Kjærgaard 
Jørgensen, Tanja 
Kjærgaard, Line Videbæk 
Klitgaard, Maja Jytte 
Knudsen, Pernille Ørnsø 
Krabbe, Laila 
Kristensen, Heidi Visholm 
Krohn, Mette 
Larsen. Charlotte 
Madsen, Anita 
Nielsen, Mie 
Olesen, Dorte 
Pedersen, Christina Qvist 
Skovgaard, Louise Kathrine

Nielsen, Morten Balle 
Olsen, Karina
Olsen, Regina 
Pedersen, Alf Rask 
Pedersen, Morten Walther 
Søndergaard, Søren Viftrup 
Sørensen, Majbrit 
Thesbjerg, Terje Hounsvad 
Thorsager, Majken

2p
Andersen, Pernille Buhl 
Andersen, Søren Dal 
Christensen, Rikke 
Dybdal, Johannes Samuel 
Gräper, Mikael Byskov 
Hermansen, Bjørn 
Hestbæk, Gitte Fiilsø 
Hoffmann, Trine 
Holm, Rikke
Jensen, Lars Peter Ahrendt 
Jensen, Mette Barde 
Jensen, Pia Øster
Jensen, Trine Nørtoft 
Knudsen, Tina Krog 
Kristensen, Lise Elkjær 
Madsen, Helle Filsø

2o
Bjerregaard, Jytte
Borello, Matthias Hvass 
Christensen, Hanne Toft 
Christensen, Pernille Bruun 
Fenger, Lise
Fredsøe, Susanne Skaarup 
Gräper, Anne Byskou 
Hedegaard, Lise Bak 
Jacobsen, Hans Bilde 
Jacobsen. Karina 
Jakobsen, Mona 
Kristensen, Merete Bach 
Larsen, Per Bitsch 
Lund, Lene

Mikkelsen, Helle Boel
Nielsen. Charlie
Nielsen, Gitte
Nielsen, Trine Holm
Pedersen, Gitte Bohl
Pedersen, Lina Kærgaard
Pilgaard, Janie Marie 
Rasmussen, Betina 
Refstrup, Trine

2q
Cederholm, Marianne
Christensen, Ann-Louise Åsberg
Christensen, Dorthe Thorup 
Christiansen, Ruth

32



Dyeremose, Nynne-Christina Stampe 
Jensen. Betina Ransborg 
Jensen. Simone Øgendahl 
Jespersen, Trine Skød Fænøe 
Johansson, Anja Beth 
Klinkby, Søren Halgaard 
Kragelund, Rikke Pugdal 
Kristensen, Karin Weyhe Sylvester 
Kristensen, Lene Damgaard 
Larsen, Martin Have 
Lisbjerg, Hanne 
Majgaard, Tilde Paluszewski 
Møller, Vivi Smedegaard 
Nielsen, Carsten Allerslev 
Nielsen, Jane Marie Bech 
Nielsen-Brøchner, Malene 
Olesen, Line Berg 
Pedersen, Laura Josefine Bøhm 
Pedersen, Pia
Pedersen, Susanne 
Rønne, Mette 
Simonsen, Nikolai Møller 
Sørensen. Jacob

3a
Christensen. Christina Kjær 
Christensen. Lone 
Christiansen, Christine Bruun 
Frandsen, Malene Strandbygaard 
Jensen. Anette Bøgelund 
Johansen. Pernille Høj 
Larsen, Ellen Margrethe 
Larsen, Peter Togsverd 
Lauridsen, Michael 
Lebech, Sofie Volquartz 
Malmberg, Hanne Grønbæk 
Nielsen, Heidi Bønsøe 
Nielsen, Lene Linde 
Nielsen, Lotte Ravnholt 
Nielsen, Mette Foldager 
Nielsen, Trine 
Olsen, Gitte Vigsø 
Ozier, Frédéric Henri Knud 
Pedersen, Charlotte

Pedersen, Karina Rolighed 
Poulsen, Jens Refslund 
Rasmussen, Thor Lindskov 
Stenkjær, Rikke Merri Id

3b
Christensen, Esben Ridder
Clausen, Ina
Gjellerod, Mads
Gråkjær, Sanne Frøjk 
Hansen, Anne Friis 
Jacobsen, Lene 
Jakobsen, Hanne 
Jansen, Mette Münchow 
Jensen, Sofie Thybo 
Kjeldsen, Anette Led 
Køhier, Lone
Lund, Kirsten
Madsen, Maria-Louise 
Pedersen, Lene Ørskou 
Petersen, Mille
Risager, Marie Louise 
Sielemann, Miriam 
Sørensen, Maria Sidelmann 
Thomsen, Winnie Gaardbo

3c
Andersen, Pernille Brændstrup 
Christensen, Rita Sanggaard 
Espersen, Liselotte 
Fruergaard-Pedersen, Christina 
Jensen, Lene Vestergård 
Jensen, Marlene 
Jensen, Tina Huldahl 
Kirkeby, Trine 
Krogshede, Rune
Mortensen, Jakob Nedergaard 
Nedergård, Jesper
Nielsen, Marianne Rydlund
Nielsen, Mia
Pasgaard, Vibeke Sloth 
Pedersen, Louise Volsted 
Petersen, Casper 
Poulsen, Kim Nygård
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Rysgaard, Britt Hørsted 
Stanford, Sarah Høgsberg 
Thesbjerg, Marie Venø 
Veile, Theis Nikolaj 
Wium-Andersen, Charlotte 
Ørnbjerg, Jakob

3d
Brogaard, Andrea Husted 
Bæk, Christina Kort Brauner 
Hald, Sabrina Bech
Kiel, Diana Sønderby 
Lauritsen, Majken Brunsborg 
Lodberg, Mette Kirstine Kildal 
Lægaard, Alice 
Mærsk, Lena
Pedersen, Marie-Louise 
Pedersen, Michael

3u
Budolfsen, Thomas
Grandelag, Maj 
Grønbæk, Lise 
Kjærhede, Birgitte Noe 
Kvistgaard, Jan
Larsen, Anne Kjær
Madsen, Maibritt Nederby 
Madsen, Susanne Vesterby 
Mikkelsen, Benny Skadborg 
Mikkelsen, Karina Aarup 
Rasmussen, Mikkel Aagaard 
Vangkilde, Eva

3w
Aggerholm, Winnie
Bak, Mette Bøjgaard 
Graversen, Anna Bruun 
Graversen, Betina 
Hansen, Pernille Arnsfelt 
Heede, Rikke
Hillersborg, Christian 
Johansen, Helle
Kierbye, Frederik Jensen 
Klinge, Jonas

Lange, Thor Anker 
Larsen, Asger Nybo 
Lykke, Søren 
Madsen, Jeanette Moustgaard 
Mortensen, Mads Kjær 
Nielsen, Lene 
Nielsen, Rikke Tuholt 
Nyholm, Trine 
Pedersen, Birgit Bøge 
Pedersen, Charlotte Ørskou 
Pedersen, Ole Henne Lund 
Sørensen, Lars Peter 
Thevathasan, Jude Selvakumary 
Tykgaard, Michael Christian 
Tørring, Caroline 
Ulsted, Jesper

3x
Andersen, Rune 
Baggesen, Jon 
Bang, Michael 
Dalsgaard, Kristoffer Davey 
Frandsen, Rikke Vestergaard 
Hermannsen, Annette 
Houmann, Kristina 
Husted, Sune Feldthusen 
Jeppesen, Gitte Obel 
Johansen, Vibeke 
Jørgensen, Rasmus 
Lotze, Julie Catharina 
Munch, Tina Nørgaard 
Nielsen, Lotte Hatting 
Nielsen, Majken Schultz 
Nygaard, Ann-Sofie 
Olesen. Peter Krabbe 
Pedersen, Vicki Kvist 
Pilgaard, Jacob 
Rasch, Mette Louise 
Studstrup, Anders 
Tørring, Marie Louise 
Vilholm, Ulf 
Wium-Andersen, Jens 
Ostergaard, Lene
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3y
Andersen, Bo Grønlund 
From, Thomas
Greisen, Per Junior 
Gundersen, Marie 
Hauch. Anne
Ingvardsen, Mads Kjær 
Jacobsen, Jens Brink 
Jensen, Louise Sig 
Johansen, Mette Kühlwein 
Justesen, Mogens Kamp 
Klausen, Morten 
Krath, Rasmus
Madsen, Janne Tjagvad

Møller-Pedersen, Maiken 
Nielsen, Anne Mette Vind 
Nielsen, Gitte Ørgård 
Nielsen, Rikke Leander 
Olesen, Hanne Kirkegaard 
Olesen, Malene Kjelsmark 
Pedersen, Joan 
Pedersen, Pia Lund 
Pedersen, René Mechlenborg 
Plougsgaard, Kristine 
Riis-Olsen, Cathrine Rosenvinge 
Rønne, Lone 
Sørensen, Gitte 
Winther, Mette
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Personalia

Ane Ravn 1949-1996

Midt i vinterferien mistede Holstebro Gymnasium & HF 
en dygtig lærer, en god kollega og ven. Ane Ravn døde 
efter knap to års svær sygdom, kun 46 år gammel. Det 
står jo ikke skrevet nogen steder, at vi alle når frem til al
derdoms og otiums ro, men jeg tror, at alle vi, der kendte 
Ane, nages af en følelse af uretfærdighed og menings
løshed.
Hvorfor Ane? Og hvorfor så tidligt? Skal det dejlige bil
lede af en engageret lærer midt i digtgennemgangen, 
midt i skolekomedieinstruktionen, midt i pædagogiske 
diskussioner nu viskes ud?

Sandheden er, at dette billede aldrig kan tages fra os. 
Anes 15-årige ansættelse her på skolen som lærer i 
dansk og billedkunst har sat sig spor og formet minder. 
Ane knyttede desuden dybe venskaber, der var en uvur
derlig støtte for hende og hendes familie i den svære tid 
de sidste to år. Disse venskaber vil leve videre.

Anes liv på skolen var præget af ægte engagement, 
lyst til at afprøve nye veje og en viljestyrke og kraft i ar
bejdet, som var helt enestående. Det var karakteristisk 
for Anes holdning til skolen, at hun holdt sine sidste ti
mer på skolen 6 dage før hun døde, torsdag den 15. fe
bruar 1996.

Ane var ikke et øjeblik i tvivl om, at disse timer betød 
meget for hende; timerne lindrede under den svære syg
dom og gav hende en stille glæde. Ane oplevede selv, at 
hun balancerede på livets kant, og ikke gik med det ene 
ben i graven. Tak til Anes elever.

„Og var hun træt ej segnet om, 
hun havde med sit smil 

befrugtet mark og sti og hegn 
i flere mil“

Sophus Claussen

Æret være Ane Ravns minde.

Hans Vangsgaard Hansen
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25-års jubilarer

Den 1.8. 1995 havde lektor Paul Cederdorff, lektor 
Bjarne Mørup, lektor Jens Erik Engelbrett-Olsen, lektor 
Hildegard Oesterhelt, og lektor Anne Margrethe Aaboe 
været ansat ved Holstebro Gymnasium i 25 år. Skole
jubilæerne blev markeret ved en reception.

Nyansættelser

Ved skoleårets start bød vi velkommen til 2 nye kolleger:
Birgitte Vedersø (BV), der underviser i dansk og ita

liensk. Claus Blaaberg (CB), der underviser i historie og 
dansk. Helle Brink (HB), der var kombinationsansat i 
skoleåret 1994/95, blev fastansat; hun underviser i old
tidskundskab, latin og græsk. Andreé Marie Bouteloup- 
Kofoed (AB) blev ansat som årsvikar i fransk.

I årets løb har Birgitte Vedersø haft barselsorlov og 
Anne Hess Thaysen har haft forældreorlov.

Hanne Søderberg opsagde sin stilling pr. 1.8.1995 for 
at tiltræde som adjunkt ved Hadsten Gymnasium. 
Dorthe Lind Larsen opsagde sin orlov fra skolen pr. 1.8. 
1995 for at tiltræde som adjunkt ved Randers HF og 
VUC.

Lærerkandidater

I efteråret 1995 gennemgik Rie Karnøe, der er ansat ved 
Nørre Nissum Seminarium, praktisk kursus i undervis
ningsfærdighed i psykologi hos adjunkt Mogens Over- 
gaard Jensen.

I efteråret 1995 gennemgik Karen Barfod, der er an
sat ved Nørre Nissum Seminarium, praktisk kursus i un
dervisningsfærdighed i idræt hos adjunkterne Lene Her- 
mansen og Karin Thomsen. I foråret gennemgik hun 
kursus i biologi hos lektorerne Alice Elsig og Benedikt 
Gullach samt adjunkt Kim Bruun.

I efteråret 1995 gennemgik Inger Lund, der er ansat 
på Struer Gymnasium, praktisk kursus i undervisnings
færdighed i engelsk hos lektorerne Jens Erik Engelbrett- 
Olsen, Jens Mortensen og Frans Pærregaaard. 1 foråret 
1996 gennemgik hun kursus i psykologi hos lektor Jane 
Nielsen og adjunkt Mogens Overgaard Jensen.

Teknisk-administrativt personale

Fra 22.4.1995 til 31.10 1995 har Annebet Holm Peder
sen været ansat som medhjælper på pædagogisk værk
sted.

Fra 2.10 1995 til 1.4.1996 har Gerda Kirstine Peder
sen været ansat som medhjælper i kantinen.

Nye medlemmer i skolens bestyrelse

Efter valget til bestyrelsen i september 1995, er de for- 
ældrevalgte repræsentanter: Claus Christensen (for
mand), Lisbeth Bangsbo Andersen, Jens Kabell. Sted
fortræder er Birthe Leth Nielsen. Bjørn Hermansen, 2p, 
blev valgt som repræsentant for de hf-studerende. Louise 
Sig Jensen, 3y, blev valgt som repræsentant for gymna
sieeleverne. I skoleåret 1995/96 (og i det kommende 
skoleår) var lærerrepræsentanterne Anne Hess Thaysen, 
valgt af lærerne, og Gudmund Bager, formanden for 
pædagogisk råd. Inge Birch Pedersen blev valgt af TAP- 
personalet.

Svend Blæsbjerg, Vildbjerg, er valgt af amtsrådet; 
Lene Vernersen, Holstebro, og Jens Nørby Ebbensga- 
ard, Ulfborg, er udpeget af kommunalbestyrelser.
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Skolens personale

Lærerne

Forkortelser for 
fagbetegnelser

bk billedkunst 
bi biologi

da dansk fr fransk ke kemi re religion
dt datalogi fy fysik la latin ru russisk
de design ge geografi ma matematik sa samfundsfag
dr drama gr græsk mu musik st studievejledning
en engelsk hi historie na naturfag tk teknikfag
eø erhvervsøkonomi id idræt ol oldtidskundskab ty tysk
fi filosofi it italiensk ps psykologi

HV CA
Abildgaard, Carsten 
Ringkjøbingvej 24, Idom 
7500 Holstebro, 97 485267
Underviser i: hi, mu

GA
Albøge, Gordon
Blomstertoften 181, Tjørring 
7400 Herning, 97 269453
Underviser i: da, hi, ol

SA
Andersen, Steen Grønlund
Laubsvej 68
7500 Holstebro, 97 411948
Underviser i: da, en

Vangsgaard Hansen, Hans
Sommerlyst 12
7500 Holstebro, 97 429858
Rektor. Underviser i: sa, ge

Andersen, Ole
Brahms vej 108
7500 Holstebro, 97 403889
Underviser i: fy, ma, na

GB
Bager, Gudmund
Østerbrogade 7 
7500 Holstebro, 97 426586 
Underviser i: fr, da, ru

JB
Bjørneboe, Jens
Golfparken 3, II/4 
7400 Herning, 97 216061
Underviser i: fy, ma, ke, na

CB
Blaaberg, Claus
Odshøj vej 10, 2. tv.
8800 Viborg, 86 67 23 25
Underviser i: hi, da

MB
Bohl, Merete
Uhresøvej 53, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403502
Underviser i: da, bk

AB Bouteloup-Kofoed, 
Andreé M.
Wesselsvej 18
7500 Holstebro, 97 429730
Underviser i: fr
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Bruun. Kim
Søgårdvej 11, Sevel, 
7830 Vinderup, 97448350 
Underviser i: bi, ke

PC
Cederdorff, Paul
Prins Buris Vej 58, Mejdal
7500 Holstebro, 97 420128
Underviser i: bk

EC
Christensen. Elisabet
Feldinghus 22
7500 Holstebro, 97 410632
Underviser i: en, id

Brandbyge. Pia
Bjarkes vej 29
7500 Holstebro, 97 414146
Underviser i: en, re

Brink, Helle
Langelandsgade 82
6950 Ringkøbing, 97 325316
Underviser i: oi, la, gr

NC
Christensen, Helle Nymann 
Østerbrogade 35, st.tv. 
7500 Holstebro, 97 421482 
Underviser i: dr, ps

LC
Christensen, Lise Debel
Ravelsvej 20
7500 Holstebro, 97 411862
Underviser i: re, en

Dam. Mogens
Vald. Poulsens Vej 68 
7500 Holstebro, 97 410762 
Underviser i: fy, ma, na

FD
Dybkjær, Frede
Tjørnevej 36, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403686
Underviser i: dt, ma

Christensen, Finn Lyngholm 
Asagården 48, 2.th.
7500 Holstebro, 97 405809
Underviser i: hi, la, ol

- . . li
UE
Eiler, Uffe Læssøe
Anna Anchersvej 102 
7500 Holstebro, 97 405580 
Underviser i: ru, en

AE
Elsig, Alice
Sarpsborg vej 138
7600 Struer, 97 850378
Underviser i: bi, id

JE
Engelbrett-Olsen, Jens Erik
Laubsvej 64
7500 Holstebro, 97 427467
Underviser i: en, id, st

ER
Eriksen, Anne-Maria
Irisvej 5
7400 Herning, 99 272917
Underviser i: ty, da

I
DF
Falsig, Dorthe
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: en, id
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MF
Falsig, Mogens
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: ke, fy, na

LG
Gelsdorf, Lonni
Poppelalle 84
7500 Holstebro, 97 424543
Underviser i: en, re, st

HH
Hansen, Hans Højland
Tjørnevej 93
7500 Holstebro, 97 403446
Underviser i: hi, ge

Gjellerod, Henning
Tjørnevej 32
7500 Holstebro, 97 403579
Underviser i: bi, id

Gullach, Benedikt
Parkvej 19
7500 Holstebro, 97 423107
Underviser i: bi, ge

LH
Hermansen, Lene
Astrid Noachs Vej 43 
7500 Holstebro, 97 405017
Underviser i: id, ma

Hansen, Niels Peter
Ole Rømersvej 17
7500 Holstebro, 97 411961
Underviser i: fy, ma, na

f
HF
Hoffmeyer, Henrik Brock
Viborgvej 4
7500 Holstebro, 97 424360
Underviser i: hi, ge

KH
Horup, Kai
P. O. Pedersens Vej 36
7500 Holstebro, 97 424490
Underviser i: hi, ol

HØ
Højberg, Karl Kristian
Hellasvej 5
7500 Holstebro, 97 425576
Underviser i: da, id

JA Jacobsen, Jørgen
Vestergaard
Tjørnevej 34
7500 Holstebro, 97 403717
Underviser i: hi, sa

MJ Jensen, Marianne 
Bordinggaard, 
Møllevej 21. l.tv 
7500 Holstebro, 97 410152 
Underviser i: en, re

OJ
Jensen, Mogens Overgaard
Tårngade 24
7600 Struer, 97 855502
Underviser i: da, en, ps

AJ
Jensen, Annette Hørdahl 
Danagården 6, 1 .tv 
7500 Holstebro, 97 401574 
Underviser i: da, re

HG
Jensen, Per Høgild 
Søbakken 13, Borbjerg 
7500 Holstebro, 97 461456 
Underviser i: fy, ke, na, eø
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IK
Kjær, Inga
Thorsvej 90, 2.th.
7500 Holstebro, 97 428302
Underviser i: fy, ma, na

HK
Knap, Helene
Frej as vej 13
7500 Holstebro, 97 404334
Underviser i: en, hi

Jessen, Jes Christian
Oluf Rings Vej 6
7500 Holstebro, 97 428074
Underviser i: ge, st

VJ
Johansen, Vibeke Weldingh
Høstvænget 30
7500 Holstebro,
Underviser i: ty, sp

KK, Knudsen, 
Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Hartmanns vej 53 
7500 Holstebro, 97 423650 
Underviser i: bi, ge, tk

KL
Laustsen, Kristian
P. O. Pedersens Vej 8 
7500 Holstebro, 97 425005 
Underviser i: mu

JL
Lebech, Niels Johannes
Parkvej 130
7500 Holstebro. 97 426433
Underviser i: da, hi

AL
Lindegaard, Anne
Doktor vænget 5
7500 Holstebro, 97 429720
Underviser i: ty, ru

TL
Lund. Tove
Johan Skjoldborgs Vej 8 
7500 Holstebro, 97 424593
Underviser i: ma, na

OM
Mehl, Ole
Birkildvej 18, Asp 
7600 Struer, 97 487485
Underviser i: bi, id

GS
Nielsen, Gerd Schmidt
Brahmsvej 32
7500 Holstebro, 97 414990
Underviser i: da, en, st

ME
Mejdahl, Jørgen
Nibsbjergvej 10 
7500 Holstebro, 97 423786
Underviser i: ty

MO
Mortensen, Jens
Engparken 15, Tvis 
7500 Holstebro, 97 435584 
Underviser i: en, sa

Mørup, Bjarne
Parkvej 134
7500 Holstebro, 97 425528
Underviser i: mu, ty

PN
Nielsen, Hans Peder
Møllegade 76
7430 Ikast, 97 153865
Underviser i: ke, fy
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VN
Nielsen, Holger Votborg
Havrevænget 25
7500 Holstebro, 97 426405
Underviser i: hi, ge

JN
Nielsen, Jane Leth
Glentevej 16, Bremdal 
7600 Struer, 97 841814
Underviser i: fr, da, ps, st

FO
Obel, Finn
P. O. Pedersens Vej 20 
7500 Holstebro, 97 410822
Underviser i: fr, ty

NY
Nyvold, Mette
Tjørne vej 145, Mej dal 
7500 Holstebro, 97 403930
Underviser i: en, fr

Obel, Kirsten Heise
P. O. Pedersens Vej 20 
7500 Holstebro, 97 410822 
Underviser i: fr, id

HO LO
Olesen, Lene Smedegaard
Langelinie 8B, 1.
7500 Holstebro, 97 424185
Underviser i: da

LS
Pedersen, Lucia Sand
Skolegade 14, st.
7600 Struer, 97 854539
Underviser i: ty, en

PÆ
Oesterhelt, Hildegard 
"Lille Bredvig”, Ørrc 
7400 Herning, 97 476046 
Underviser i: bi, ge

Pedersen, Andreas Monrad
Griegsvej 42
7500 Holstebro, 97 406712
Underviser i: hi, id

Pærregaard, Frans 
Offenbachsvej 17 
7500 Holstebro, 97 426036 
Underviser i: en, la

RA
Ravn, Ingolf
V. Hesselvej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: ma

IH
Smith, Inge Halmark
Poul Andersens Vej 7 
7500 Holstebro, 97 426685
Underviser i: ty

RI
Risager, Poul
Bachsvej 44
7500 Holstebro, 97 420759
Underviser i: hi, sa

Sand, Peter
Langelinie 17, st. lejl. 4 
7500 Holstebro, 97 410851
Underviser i: fy, ma, na

OS
Snerling, Ole
Hvede vænget 5
7500 Holstebro, 97 428630
Underviser i: ke, fy, na
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SZ
Szewczyk, Evald Peter
Hvedevænget 11
7500 Holstebro, 97 427416
Underviser i: fr, ty, it

SV
Svendsen, Inge
P. O. Pedersens Vej 8
7500 Holstebro, 97 425005
Underviser i: mu, en

Sønder Erik
Slåenvej 132, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403498
Underviser i: bi, id

I "

BS
Sørensen, Bente Kirsten
Viborgvej 318, Herrup 
7830 Vinderup, 97 452186 
Underviser i: sa, id

HT
Thaysen, Anne Hess
Hvedevænget 36
7500 Holstebro, 97 414186
Underviser i: en, da

IT
Thomsen, Ingrid Eller
Jevnakervej 8
7620 Lemvig, 97 822395
Underviser i: da, ty

KT
Thomsen, Karin Merete 
Set. Jørgens Bakke 15 
7500 Holstebro, 97 403512 
Underviser i: bi, id

TH
Thorsen, Lisbeth
Villemoesparken 9 
7620 Lemvig, 97 823044 
Underviser i: da, fi

BT
Tofthøj, Birgitte 
Enghavevej 12, 1. tv.
7500 Holstebro, 97 406226
Underviser i: da, bk

OT
Thinesen, Ole
Strauss vej 48
7500 Holstebro, 97 411137
Underviser i: da, fi, re

Vedersø, Birgitte 
Kliiwersgade 33 
8600 Silkeborg, 86 826903 
Underviser i: da, it

BØ
Østergaard, Bjarne
Skjernvej 179
7500 Holstebro. 97 424004
Underviser i: ma, fy

AÅ
Aaboe, Anne Margrethe
Særkærparken 86
7500 Holstebro, 97 425327
Underviser i: ma, na

PÅ
Aaboe, Peter 
Særkærparken 86 
7500 Holstebro, 97 425327 
Underviser i: fy, ma, na
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Det teknisk administrative personale

HN
Nielsen. Hanne
Lægårddalen 3
7500 Holstebro, 97 422658 
sekretær

KN
Nielsen. Karina Bjerg 
Skovgårdsvej 10. 2. tv. 
7500 Holstebro, 97 424749 
kontorelev

IP
Petersen, Inge Birch
Skovbakken 13
7500 Holstebro, 97 424527 
overassistent, sekretær

Hansen, Birthe
Fiilsvej 33
7500 Holstebro, 97 424776
sekretær

MN
Nielsen, Malene Nørskov
Ydes vej 4
7790 Hvidbjerg, 97 871471 
sekretær

FR Rasmussen, Flemming 
Pedelboligen, Gymnasiet, 
Døes vej 60
7500 Holstebro, 97 425976 
skolebetjent

Andersen, Bent A.
Vald. Poulsensvej 39
7500 Holstebro, 97 426801
pedelmedhjælper

Nielsen. Vera
Riisagervej 6
7500 Holstebro, 97 410646 
rengøringsass.

Lauritsen, Else
Svenstrupvej 8
7550 Sørvad, 97 438549 
rengøringsass.

Christensen, Anders
Høstvænget 10
7500 Holstebro, 97 429393 
pedelmedhjælper
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BM
Mogensen, Bergitha
Banevænget 18
7500 Holstebro, 97 411182 
rengøringsass.

AN
Poulsen. Anette 
Ballegårdvænget 21 
7620 Lemvig, 97 810778 
kantineleder

SJ
Jensen, Sigrid 
Krunderupparken 4 
7500 Holstebro, 97 432341 
rengøringsass.

ÅJ
Johnsen, Aase
Danagården 24, l.th 
7500 Holstebro, 97 411373 
rengøringsass.

Nielsen, Aase
Asagården 19
7500 Holstebro, 97 427851 
lærerkøkkenet

Rasmussen. Tove
Døesvej 60
7500 Holstebro, 97 425976 
rengøringsass.
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Rumbetegnelse
101 Italiensk 301 Laboratorium I
102 Russisk 302 Laboratorium II
103 Matematik V 303 Laboratorium III
104 Depot 304 Depot
105 Matematik IV 305 Laboratorium IV
106 Matematik 111 306 Laboratorium IV
107 Depot 307 Laboratorium VI
108 Matematik II 308 Speciallaboratorium
109 Matematik I 309 Speciallaboratorium
110 Tysk/fransk 310 Laboratorium VII
111 Fransk II 311 Formning 11
112 Depot 312 Formning 1
113 Fransk I 313 Musik II
114 Tysk II 314 Depot
115 Depot 315 Musik I
116 Tysk I 316 Optisk Lab.
117 Engelsk III
118 Engelsk II 401 Depot
119 Depot 402 Religion
120 Engelsk I 403 Filosofi
123 Planlæggerkontor 404 Depot
125 GL-Repræsentant 405 Idræt
126 Depot 406 Insekter
127 Rektor 407 Depot
128 Kontor 408 Felt økologi
130 Frankering 409 Akvarier
201 Bibliotek 410 Sm& pattedyr
202 Klassiske sprog 411 Planter
203 Oltidskundskab 412 Planter
204 Historie III
205 Historie 11 601 Konferencerum
206 Depot 602 Gym./Studievejledning
207 Historie I 603 HF/Studievejledning
208 Samfundsfag 605 Rengøring
209 Depot 606 Pedel
210 Geografi/Samfundsfag 607 Toilet drenge
211 Depot 610 Toilet piger
212 Geografi 611 Rengøring
213 Dansk IV/Psykologi 612 Teknisk Depot
214 Depot 613 Depot
215 Dansk III 614 Telefon
216 Dansk 11 615 Pædagogisk værksted
217 Dansk I 616 Garderobe
218 Depot 617 Lærerværelse
219 EDB 618 Retterum
220 Klassetrinsauditorium 619 Køkken
221 EDB 624 Toilet drenge
222 Depot/redigering 625 Lukket studieområde
223 Depot/EDB 626 Toilet piger
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Holstebro Gymnasium & HF-kursus
Holstebro Gymnasium is the biggest comprehensive secondary school in Ringkjøbing County with about 850 students 
and more than a hundred teachers and other staff.

Holstebro Gymnasium was established in 1963. In August of that year 118 students began their secondary educa- 
tion in rented rooms at one of Holstebro’s primary schools. The present buddings were finished in 1966, and the of
ficial opening took place in April 1968. Over the past forty years the school has been re-built or enlarged several ti
mes, always, however, in its original style: solid one-storey buddings in red brick, tiled floors and nature or bordeaux 
coloured woodwork.

Because of its size Holstebro Gymnasium offers an extensive range of subjects for the students to choose from, co- 
vering almost the whole range of possible subjects in Danish comprehensive secondary education.

The classrooms at Holstebro Gymnasium are all subject oriented. In recent years these classrooms, and study areas 
for students and staff as well, have been equipped with a large number of computers. This investment policy has re
sulted in a growing interest in working with new information technology, both among students and teachers, thus en- 
hancing the capabilities of everyone in the use of various software programs. And this is probably the most important 
single reason that Holstebro Gymnasium was appointed one of the IT-project schools by the Danish Ministry of Edu
cation. The most recent initiative at Holstebro Gymnasium is to give all students and staff unlimited and free access 
to the Internet from the library and the study areas.

Apart from the IT-project, a number of new initiatives have marked school life at Holstebro Gymnasium in recent 
years. In 1994/95 the school hosted a session of EYP, the European Youth Parliament, and received mueh credit from 
our foreign guests for our planning of the event. In 1995/96 Holstebro Gymnasium took part in Fourpartite, an inter
national technology project for secondary schools in England, Germany, France and Denmark. From June 1996 the 
cartoons by the Danish artist Bjørn Nørgård for Her Majesty Queen Margrethe IFs 50-anniversary tapestries will be 
exhibited in the school auditorium for the next three years. In addition Bjørn Nørgård has been commissioned to cre- 
ate a ceramic frieze for the school, depicting the lives of four outstanding Danish 1 iterary figures: N.F.S.Grundtvig, 
Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard and Karen Blixen.

At Holstebro Gymnasium there are also some more local and permanent activities: We have a department which 
arranges courses and leetures for students' parents and the local community in general, we have a choir and a big band, 
a dramatic society, and every year in April the school opens its doors to the public for the annual Spring Festival. All 
these activities form an important part of school life at Holstebro Gymnasium, and together with the teaching they 
make it possible for us to fulfill one of our most important goals: Quality - in all areas of comprehensive secondary 
education.

This text is from our homepage: http: //www.snet.uvm.dk/gym/hogym/hogym.htm
For further information: “General Upper Secondary Education in Denmark” is the title of a leaflet published by the 
Ministry of Education. It can also be found on-line, See homepage of the Danish Ministry of Education: http://www.- 
uvm.dk
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